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Vennootschapsbelasting

• Tarief 2022

• Belastingrente vanaf 1 januari 2022

• Renteaftrek ATAD 

Nieuwsbrief woningcorporaties – september en 
Prinsjesdag 2021

In deze nieuwsbrief zetten wij de belangrijkste actuele fiscale wijzigingen voor 
woningcorporaties op een rij. In deze nieuwsbrief behandelen wij ook de door het kabinet op 
Prinsjesdag gepresenteerde fiscale wetsvoorstellen. De inhoud hiervan kan gedurende de 
parlementaire behandeling van deze wetsvoorstellen nog wijzigen. Wij hebben met het 
verzenden van deze nieuwsbrief gewacht tot de uitkomst van de algemene politieke 
beschouwingen. Zoals verwacht zijn hier immers nog wijzigingen uit voortgevloeid.

Loonheffingen

• Gerichte vrijstelling thuiswerkkostenvergoeding 

• Reseigneringsverplichting betalingen aan derden per 1 januari 2022

Btw en overdrachtsbelasting

• Wijzigingsbesluit inzake btw-heffing bij werkzaamheden van 
toezichthouders en leden van diverse commissies gepubliceerd

• WOB-verzoek inzake nieuw vervaardigd goed bij (ingrijpende) 
verbouwing

• A-G concludeert dat de netwerkvrijstelling van toepassing is op 
verkrijging van WKO’s

• Meer duidelijkheid over de vrijstelling overdrachtsbelasting bij 
taakoverdracht 

• Woning met verkoopregulerend beding (VoV-woningen)

Overige belastingen / maatregelen

• Verhuurderheffing – tarief

• Verhuurderheffing – RVV verduurzaming

• Belangrijkste subsidienieuws van Prinsjesdag 2021
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Vennootschapsbelasting

Tarief 2022

Wetsvoorstel kabinet

De eerder vastgestelde tarieven in de 
vennootschapsbelasting voor het jaar 2022 
worden in het Belastingplan 2022 dat het 
kabinet op Prinsjesdag indiende ongewijzigd 
gelaten. 

Dit betekent een tarief van 15% tot de 
eerste € 395.000 en 25% voor het 
meerdere. 

Aangenomen motie Tweede Kamer

Op 16 september 2021 heeft de Tweede 
Kamer echter een motie aangenomen om de 
zorgsalarissen structureel te verhogen, 

waarbij structurele dekking zou moeten 
komen uit verhoging van de 
vennootschapsbelasting. 

Na discussie tussen het kabinet en de kamer 
over de exacte uitwerking van deze motie 
heeft premier Rutte tijdens het debat met 
de Tweede Kamer op 23 september 
uiteindelijk gezegd dat het tarief in de 
vennootschapsbelasting wordt verhoogd van 
25,0% naar 25,8%. 

Bij een jaarlijkse Vpb-last voor de sector van 
€ 900 miljoen met een tarief van 25% leidt 
deze aanpassing tot een extra Vpb-last van 
€ 29 miljoen per jaar. 

Belastingrente vanaf 1 januari 2022

Zoals ongetwijfeld bekend is de 
belastingrente als onderdeel van de COVID-
maatregelen tijdelijk verlaagd. Op dit 
moment bedraagt de belastingrente 4%. Bij 
de stukken die de Staatssecretaris van 
Financiën naar de Tweede Kamer heeft 
gestuurd, bevestigt hij dat de belastingrente 
per 1 januari 2022 weer terug gaat naar het 
tarief van voor de COVID-maatregelen van 
8%. 

Het is voor woningcorporaties dus eens te 
meer zaak om scherp te letten op de hoogte 

van voorlopige aanslagen 
vennootschapsbelasting en te voorkomen 
dat er een bedrag moet worden bijbetaald. 
Vanaf boekjaar 2022 is dit ook relevant voor 
de groep woningcorporaties die nog 
verrekenbare verliezen heeft. Vanwege de 
aanpassing van de regels voor 
verliesverrekening per 1 januari 2022 mag 
bij fiscale jaarwinsten boven de € 1 miljoen 
vanaf 2022 nog maar 50% boven dit bedrag 
met verrekenbare verliezen worden 
verrekend. 
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Vennootschapsbelasting

Renteaftrek ATAD (1)

Onderzoek Ministerie van Financiën

Vorig jaar is met Prinsjesdag een onderzoek 
aangekondigd naar het budgetneutraal 
invoeren van een ‘vermogensaftrek’. Deze 
aftrek zou moeten leiden tot een meer 
evenwichtige fiscale behandeling van eigen 
en vreemd vermogen. 

Bij een vermogensaftrek krijgt een 
belastingplichtige  - kort gezegd - een 
fictieve aftrekpost over het eigen vermogen. 
Invoering van een dergelijke aftrek zou 
gecombineerd worden met een verdere 
aanscherping van de renteaftrek die 
voortvloeit uit de Nederlandse 
implementatie van de ATAD 1 richtlijn.

Verder is op 25 mei 2021 een motie van de 
SP aangenomen door vrijwel alle Tweede 
Kamerfracties om “constructies (…) om 
belasting te ontwijken middels leningen en 
zeer hoge rentevergoedingen, die de 
belastinggrondslag uithollen” zo spoedig 
mogelijk onaantrekkelijk te maken, 
desnoods unilateraal.  

Een week voor Prinsjesdag zijn de 
uitkomsten van het onderzoek naar 
invoering van de vermogensaftrek 
gepresenteerd, dat is uitgevoerd door het 
Ministerie van Financiën. 

Volgens het Ministerie verdient het de 
voorkeur om als Nederland geen eigen 
nationale regeling voor vermogensaftrek in 
te voeren, maar de plannen van de 
Europese Commissie op dit terrein af te 
wachten. De Europese Commissie is 
voornemens om hier in het eerste kwartaal 
van 2022 een richtlijnvoorstel over te 
publiceren.  

Het Ministerie stelt dat het wel een optie is 
om unilateraal de renteaftrek in de 
vennootschapsbelasting verder te beperken. 
Dergelijke voorstellen waren ook te lezen in 

de verkiezingsprogramma’s van diverse 
politieke partijen. 

Dit kan volgens het Ministerie door het 
aftrekpercentage van de fiscale EBITDA 
(thans: 30%) en/of de drempel (thans: € 1 
miljoen) te verlagen, mogelijk zelfs tot 0% 
EBITDA en een drempel van € nihil. 

Voor woningcorporaties zou deze meest 
vergaande variant betekenen dat 
rentelasten van geldleningen (incl. 
geactiveerde rente) in het geheel niet meer 
aftrekbaar zijn, behoudens voor zover daar 
rentebaten van geldleningen tegenover 
staan. De negatieve impact hiervan op de 
corporatiesector is door het Ministerie 
becijferd op jaarlijks € 442 mln. aan extra 
vennootschapsbelasting. Het is ons 
overigens niet bekend hoe dit bedrag is 
berekend. 

De extra belastingopbrengsten zouden 
volgens het Ministerie kunnen worden 
teruggesluisd naar een verlaging van het 
Vpb-tarief naar 18% (thans: 25%). Het 
Ministerie heeft niet in kaart gebracht in 
hoeverre een tariefsverlaging de financiële 
impact voor corporaties zou beperken en 
merkt op dat het gezien de 
maatschappelijke opgaven voor de sector 
van belang is om “te bezien in hoeverre 
eventuele mitigatie kan worden 
bewerkstelligd”.

Een kort sommetje leert ons dat voor de 
corporatie-sector de tariefdaling naar alle 
waarschijnlijkheid onvoldoende zal zijn om 
het vervallen van renteaftrek te 
compenseren. 

De uitkomsten van het onderzoek van het 
Ministerie worden benoemd in de 
Miljoenennota 2022, maar in de 
wetsvoorstellen die op Prinsjesdag zijn 
gepubliceerd is hier nog geen uitvoering aan 
gegeven. 
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Vennootschapsbelasting

Renteaftrek ATAD (2)

Aangenomen motie Tweede Kamer

In de algemene politieke beschouwingen 
werd duidelijk dat de Tweede Kamer 
aanvullende uitgaven wilde doen aan onder 
meer salarissen in het primair onderwijs, 
defensie, veiligheid, verlaging energielasten 
en de eerder genoemde verlaging van de 
verhuurderheffing. Ter dekking van deze 
extra uitgaven verzoekt de Tweede Kamer 
de regering door middel van een 
aangenomen motie om de 
renteaftrekbeperking van ATAD 1 aan te 
scherpen. Dit moet leiden tot jaarlijks € 700 
miljoen extra budget. Daarbij verzoekt de 
Tweede Kamer om woningcorporaties te 
compenseren voor het nadeel dat zij 
ondervinden van deze aanscherping. 

Het is op dit moment nog niet bekend op 
welke wijze de aanscherping exact wordt 
geïmplementeerd (lager percentage fiscale 
EBITDA en/of lagere drempel). Op basis van 
het hierboven genoemde onderzoek van het 

Ministerie van Financiën, dat nog uitging van 
een Vpb-tarief van 25%, lijkt de beoogde 
opbrengst van € 700 miljoen het beste te 
passen bij een verlaging van het EBITDA% 
van 30% naar 20% en zou de drempel van 
€ 1 miljoen dan ongewijzigd kunnen blijven. 

In dat geval zou het financiële nadeel voor 
corporaties volgens hetzelfde onderzoek 
jaarlijks € 139 miljoen bedragen (nog 
uitgaande van een Vpb-tarief van 25%). Een 
directe compensatie voor corporaties van dit 
bedrag via de vennootschapsbelasting lijkt 
ons lastig uitvoerbaar. Mogelijk krijgt dit 
vorm via een aanvullende aanpassing van 
de verhuurderheffing, dan wel via bepaalde 
subsidies. Bij de vormgeving van een 
compensatie zal het kabinet rekening 
moeten houden met het feit dat een 
compensatie ook weer in de heffing van Vpb
zal worden betrokken, zodat dan brutering 
nodig is. 



2.  Loonheffingen

Nieuwsbrief Woningcorporaties



8

Nieuwsbrief Woningcorporaties

Loonheffingen

Gerichte vrijstelling thuiswerkkostenvergoeding 

Introductie gerichte vrijstelling

Gezien de nieuwe norm van hybride werken 
(deels thuis, deels op kantoor), wil het 
kabinet de mogelijkheid bieden aan 
werkgevers om een thuiswerkkosten-
vergoeding te betalen. Door een nieuwe 
gerichte vrijstelling te introduceren is het 
vanaf 1 januari 2022 mogelijk om een 
dergelijke vergoeding vrij van loonheffingen 
toe te kennen. De vrijstelling geldt voor een 
vast bedrag van maximaal € 2 per 
thuisgewerkte dag. Met dit bedrag worden 
bijvoorbeeld kosten ten aanzien van water-
en elektriciteitsverbruik, verwarming, koffie, 
thee en toiletpapier vergoed, waarop ook de 
thuiswerkvergoeding uit de cao 
Woondiensten ziet. 

NB. Kosten gemaakt ten behoeve van het 
inrichten van de thuiswerkplek vallen niet 
onder deze nieuwe gerichte vrijstelling 
omdat daarvoor al gerichte vrijstellingen 
bestaan.

Verder kan de thuiswerkkostenvergoeding  
niet tegelijkertijd met de reiskosten-
vergoeding voor woon-werkverkeer worden 
toegepast. Als op een dag én thuis wordt 
gewerkt én op de vaste werkplek, kunt u 
voor die dag slechts voor één van beide 
vergoedingen een gerichte vrijstelling 
toepassen. Het is wel mogelijk dat op een 
dag waarop deels wordt thuisgewerkt en ook 
wordt gereisd naar een andere plek dan de 
vaste werkplek – dus een zakelijke reis niet 
zijnde woon-werkverkeer – zowel de 
gerichte vrijstelling voor een 
thuiswerkvergoeding als de gerichte 
vrijstelling voor een reiskostenvergoeding 
wordt toegepast. 

Ook mag u voor een dag waarop een 
werknemer naar de vaste werkplek reist met 
een door u ter beschikking gestelde auto 
geen thuiswerkkostenvergoeding betalen die 

onder de nieuwe gerichte vrijstelling valt.

Vaste vergoeding thuiswerken

U kunt aan uw werknemer ook een vaste 
thuiswerkkostenvergoeding geven. Daarbij 
is het van belang dat de werknemer op ten 
minste 128 dagen per kalenderjaar 
thuiswerkt. U mag in deze situatie de vaste 
thuiswerkkostenvergoeding berekenen alsof 
de werknemer op ten hoogste 214 dagen 
per kalenderjaar thuiswerkt. U mag deze 
methode ook toepassen voor werknemers 
die minder dan 5 dagen per week 
thuiswerken, bijvoorbeeld parttimers. De 
thuiswerkkostenvergoeding moet u dan naar 
rato berekenen. Indien een werknemer 
bijvoorbeeld vermoedelijk 3 dagen per week 
thuiswerkt, vermenigvuldigt u de uitkomst 
van de berekening met 3/5.

Zoals hiervoor aangegeven is het niet 
mogelijk om de gerichte vrijstelling voor 
reiskosten woon-werkverkeer en de 
thuiswerkkosten op één dag toe te passen. 

Wel kunt u de regels van de vaste 
reiskostenvergoeding (214-dagenregeling en 
de vaste thuiswerkkostenvergoeding (214-
dagenregeling) combineren. Van belang is 
dan dat u met uw werknemer afspreekt 
hoeveel werkdagen op de vaste werkplek en 
thuis wordt gewerkt. Vervolgens kan naar 
rato de 214-dagenregeling voor reiskosten 
woon-werkverkeer en de 214-dagenregeling 
voor thuiswerkkosten worden toegepast. 
Voor beide regelingen geldt vervolgens ook 
de ondergrens van het aantal reis- of 
thuiswerkdagen van 128 dagen naar rato. 
Een incidentele wijziging in de verdeling van 
de dagen leidt daarom niet tot een 
aanpassing van de vaste kosten-
vergoedingen. Een aanpassing van de vaste 
kostenvergoedingen vindt uiteraard wel 
plaats bij een structurele wijziging van het 
afgesproken werkpatroon. 
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Loonheffingen

Reseigneringsverplichting betalingen aan derden per 1 januari 2022 (1)

Achtergrond

De nieuwe renseigneringsverplichting, die 
met ingang van 1 januari 2022 wordt 
ingevoerd, vervangt deels het bestaande 
proces van het IB-47 formulier. Met dit 
formulier vraagt de Belastingdienst 
informatie op over uitbetalingen aan derden.

Deze uitbetalingen behoren bij derden 
doorgaans tot het belastbare resultaat uit 
overige werkzaamheden zoals inkomsten 
van freelancers, auteurs of sprekers. 

Tot begin 2018 werd ook het BSN 
opgevraagd bij deze gegevensuitvraag. 
Aangezien voor het BSN de vereiste 
wettelijke basis ontbrak, is de uitvraag van 
het BSN via een IB-47 formulier in 
afwachting van een nieuwe renseignerings-
regeling stopgezet. De nieuwe regeling 
voorziet wel in een wettelijke basis voor het 
mede aanleveren van het BSN, naast de 
naam, het adres en de geboortedatum van 
degene die de betaling ontvangt. Deze 
gegevens zijn nodig voor identificatie en 
verificatie, zodat de gegevens met 
betrekking tot de betaling door de 
Belastingdienst kunnen worden gekoppeld 
aan de juiste belastingplichtige. 

Renseigneringsverplichting

De nieuwe renseigneringsverplichting gaat 
gelden voor twee groepen administratie-
plichtigen, namelijk:

1. inhoudingsplichtigen in de zin van de Wet 
op de loonbelasting 1964, die betalingen 

doen aan een natuurlijk persoon voor 
werkzaamheden en diensten die zijn 
verricht voor de inhoudingsplichtige zelf 
of een met de inhoudingsplichtige 
verbonden vennootschap, en

2. collectieve beheersorganisaties (cbo’s).

Het doel van de regeling is gegevens te 
verzamelen over betalingen die bij de 
ontvanger mogelijk zijn belast als resultaat 
uit overige werkzaamheden. Daarom vallen 
werknemers, artiesten, beroepssporters, 
leden van een buitenlands gezelschap of 
vrijwilligers (allen in de zin van de Wet op 
loonbelasting 1964) niet onder de nieuwe 
regeling. Ook werkzaamheden en diensten 
waarvoor een factuur is uitgereikt als 
bedoeld in de Wet op de omzetbelasting 
1968 en waarop de omzetbelasting is 
vermeld, zijn uitgezonderd van de regeling. 

Administratieplichtigen zijn verplicht de 
gegevens uit eigen beweging aan te leveren 
bij de Belastingdienst. Dit past ook binnen 
de doorontwikkeling van horizontaal toezicht 
en de vereiste transparantie en borging van 
de kwaliteit van de gegevens die nodig zijn 
voor de belastingheffing bij derden. Ook 
komt hiermee een einde aan de discussie of 
een inhoudingsplichtige voor de 
loonbelasting wel of niet verplicht is in 
voorkomende gevallen een IB-47 formulier 
in te dienen bij de Belastingdienst.

* Zie vervolg op pagina 10.
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Loonheffingen

Reseigneringsverplichting betalingen aan derden per 1 januari 2022 (2)

Praktische gevolgen

Met betrekking tot de nieuwe 
renseigneringsverplichting, dienen de 
gegevens te worden aangeleverd op een 
door de inspecteur voorgeschreven wijze. 
De Belastingdienst zal ter zake hiervan een 
handleiding opstellen. Het is op het moment 
nog niet duidelijk hoe dit proces er precies 
uit zal zien, maar er is bekend gemaakt dat 
de gegevens digitaal moeten worden 
aangeleverd.

De gegevens dienen jaarlijks na afloop van 
het kalenderjaar, uiterlijk op 31 januari van 
volgende het kalenderjaar te worden 

aangeleverd. Dit is dezelfde deadline die 
geldt bij het aanleveren van het IB-47 
formulier. Omdat de renseignerings-
verplichting ingaat per 1 januari 2022, is de 
eerste deadline om gegevens met 
toepassing van de nieuwe regels aan te 
leveren 31 januari 2023.

Nu de nieuwe renseigneringsverplichting 
slechts voor twee groepen administratie-
plichtigen geldt, blijft het IB-47 formulier -
dus zonder uitvraag van BSN - beschikbaar 
voor andere partijen die een opdracht tot 
werkzaamheden hebben gegeven en de 
uitbetaling hebben verricht.



3. Btw en 
overdrachtsbelasting
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In onze vorige nieuwsbrief schreven wij al 
over de publicatie van het besluit inzake 
btw-heffing bij werkzaamheden van 
toezichthouders en leden van diverse 
commissies. Inmiddels heeft de 
staatssecretaris van Financiën een 
wijzigingsbesluit gepubliceerd.

Achtergrond

Indien toezichthouders voldoen aan de in 
het besluit omschreven voorwaarden, 
handelen deze toezichthouders niet (meer) 
als btw-ondernemer vanaf de datum van het 
besluit. Hierdoor mogen zij geen btw in 
rekening brengen over hun toezicht-
houdende werkzaamheden. Ook de btw op 
kosten voor deze activiteiten kan vanaf 
datum besluit niet meer in aftrek worden 
gebracht.

Aan het beleidsbesluit van 6 mei 2021 is 
terugwerkende kracht verleend tot 13 juni 
2019. Voor de tussenliggende periode 
keurde de staatssecretaris goed dat in het 
geval voor de in het besluit bedoelde 
werkzaamheden btw in rekening was 
gebracht - en deze btw bij de afnemer was 
afgetrokken - hierop niet teruggekomen 
hoeft te worden. Door de gekozen 
formulering was echter onder meer 
onduidelijkheid ontstaan over situaties 
waarbij de afnemer de btw niet of slechts 
gedeeltelijk in aftrek heeft gebracht.

Wijzigingsbesluit 

Inmiddels heeft de staatssecretaris een 
Wijzigingsbesluit gepubliceerd waarin enkele 
onduidelijkheden uit het besluit zijn 
verduidelijkt. 

Toezichthouders die voor hun 
toezichthoudende werkzaamheden in de 
periode vanaf 13 juni 2019 tot 7 mei 2021 
(onterecht) btw in rekening hebben 
gebracht, worden geacht deze 

werkzaamheden als btw-ondernemer te 
hebben verricht. Dit betekent dat de door de 
toezichthouder in rekening gebrachte btw in 
deze periode niet (verplicht) hoeft te worden 
gecorrigeerd. Deze btw mag echter wel 
gecorrigeerd worden. Dit geldt ongeacht of 
de afnemer de btw geheel of gedeeltelijk in 
aftrek heeft gebracht.

Tevens wordt goedgekeurd dat een 
toezichthouder - ongeacht of er wel of niet 
wordt overgegaan tot correctie van de 
eerder in rekening gebrachte btw - in de 
periode vanaf 13 juni 2019 tot 7 mei 2021 
niet hoeft terug te komen op eventueel in 
aftrek gebrachte btw in verband met 
gemaakte kosten die samenhangen met de 
uitoefening van de toezichthoudende 
werkzaamheden. Dit geldt ook voor 
herzieningsgoederen indien deze voor 7 mei 
2021 in gebruik zijn genomen.

Als wel wordt gecorrigeerd, dient de 
achteraf ten onrechte afgedragen btw 
teruggevraagd worden door een afzonderlijk 
verzoek aan de Belastingdienst. In ieder 
geval moet hierbij worden aangetoond dat 
het gevaar voor verlies van 
belastinginkomsten volledig is 
uitgeschakeld. Dat houdt in dat de 
toezichthouder moet kunnen aantonen dat 
de instelling waaraan is gefactureerd de btw 
niet in aftrek heeft gebracht of niet meer 
voor aftrek in aanmerking zal gaan nemen. 
Indien de instelling waaraan is gefactureerd 
de btw wel in aftrek heeft gebracht, zal de 
toezichthouder moeten kunnen aantonen 
dat de instelling de eerder in aftrek 
gebrachte btw op aangifte zal voldoen. 
Daarnaast zal de toezichthouder over de 
periode 13 juni 2019 tot en met 6 mei 2021 
herstelfacturen moeten uitreiken aan de 
instelling waarvoor de toezichthoudende 
werkzaamheden zijn verricht.

Btw

Wijzigingsbesluit inzake btw-heffing bij werkzaamheden van 
toezichthouders en leden van diverse commissies gepubliceerd
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Btw

WOB-verzoek inzake nieuw vervaardigd goed bij (ingrijpende) verbouwing

De staatssecretaris van Financiën is in een 
besluit gedeeltelijk tegemoetgekomen aan 
een verzoek om informatie over de fiscale 
toetsing en beoordeling wanneer voor de 
btw sprake is van het voortbrengen van een 
vervaardigd goed als gevolg van de 
(ingrijpende) verbouwing van een gebouw. 
Indien sprake is van een vervaardiging heeft 
dit onder meer tot gevolg dat een eventuele 
verkoop van het pand belast is met 21% 
btw in plaats van 8% overdrachtsbelasting. 
Daarnaast kan in dat geval het 9%-tarief op

kwalificerende werkzaamheden bij renovatie 
niet worden toegepast.  

In het besluit wordt een aantal verslagen 
van het Landelijk Vaktechnisch Overleg OB 
uit 2019 en 2020 en de handreiking 
vastgoed kenniscentrum openbaar gemaakt. 
De openbaar gemaakte stukken bevestigen 
dat de beoordeling of voor de btw sprake is 
van een ‘verbouwing’ van zeer feitelijke aard 
is en zal per afzonderlijk geval beoordeeld 
moeten worden.
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Overdrachtsbelasting

A-G concludeert dat de netwerkvrijstelling van toepassing is op verkrijging 
van WKO’s

Advocaat-Generaal Wattel heeft recent zijn 
oordeel gegeven in een voor de praktijk 
interessante casus.

Achtergrond

Stichting X heeft in 2015 het eigendom van 
gebouwen met diverse zorgappartementen 
verkregen. Ieder appartement is afzonderlijk 
afsluitbaar en heeft een eigen huisnummer, 
brievenbus, bel, keuken en badkamer. 
Verder verkrijgt X ook het economische 
eigendom van drie warmte-koude-
opslaginstallaties (WKO’s) die bij de 
appartementen horen. In verband met deze 
verkrijging heeft X overdrachtsbelasting 
voldaan.

Er geldt een vrijstelling van 
overdrachtsbelasting voor de verkrijging van 
een netwerk van kabels of leidingen 
bestemd voor transport van gasvormige 
stoffen, energie en informatie. In geschil is 
onder meer of de vrijstelling voor netwerken 
ook geldt voor de verkrijging van WKO’s.  

Uitspraak rechtbank en hof

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de 
netwerkvrijstelling niet van toepassing is op 
de WKO’s, maar dat deze wel zijn aan te 
merken als aanhorigheden van de 
woningen. De verkrijging van de WKO’s
volgt daarmee het regime voor de woningen 
en is belast met overdrachtsbelasting. 

Het gerechtshof heeft vervolgens geoordeeld 
dat de netwerkvrijstelling wél van 

toepassing is op de verkrijging van de 
WKO’s, omdat sprake was van een 
constructie van meerdere leidingen die 
bestemd waren voor het transport van 
warmte (energie) via water. Het hof 
vermindert derhalve het bedrag aan 
verschuldigde overdrachtsbelasting.

Conclusie A-G

A-G Wattel kan zich vinden in het oordeel 
van het hof en concludeert eveneens dat de 
netwerkvrijstelling van toepassing is op de 
verkrijging van de WKO’s. De WKO’s vormen 
op basis van de Warmtewet volgens de A-G 
immers warmtenetten van het 
appartementencomplex. Aangezien de 
netwerkvrijstelling volgens de A-G in 
principe van toepassing is op dergelijke 
warmtenetten adviseert hij de Hoge Raad 
om het beroep in cassatie van de 
staatssecretaris van Financiën ongegrond te 
verklaren. 

Gevolgen voor de praktijk

De conclusie van de A-G bevestigt de 
uitspraak van het gerechtshof en biedt naar 
onze mening (extra) mogelijkheden voor 
woningcorporaties om sneller de 
netwerkvrijstelling toe te passen op de 
verkrijging van WKO’s. Aangezien een 
conclusie van een A-G slechts adviserend is, 
is het afwachten hoe de Hoge Raad zal 
oordelen over de toepassing van de 
netwerkvrijstelling in onderhavige casus.
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Overdrachtsbelasting

Meer duidelijkheid over de vrijstelling overdrachtsbelasting bij 
taakoverdracht

Op 16 juli 2021 is een aanpassing van de 
vrijstelling bij ‘taakoverdracht’ tussen twee 
of meer ANBI’s gepubliceerd. De aanpassing 
voor saneringscorporaties heeft 
terugwerkende kracht tot 1 oktober 2020. 
Voor de niet-saneringssituaties zal dit tot 1 
januari 2021 het geval zijn.

Achtergrond

Voor de toepassing van de taakoverdracht-
vrijstelling dient voldaan te worden aan 
diverse strikte voorwaarden. In de praktijk 
konden corporaties tot op heden doorgaans 
niet voldoen aan deze voorwaarden voldoen.

Hierdoor dreigde de activa/passiva-
overdrachten door Vestia in 
maatwerkgemeenten te belemmeren. 
Daarnaast zorgde de recente stijging van 
het tarief in de overdrachtsbelasting van 2% 
naar 8% voor de verkrijging van woningen 
door woningcorporaties voor extra politieke 
aandacht. 

Overnamesom vastgoed

Door de aanpassing kan de vrijstelling voor 
taakoverdrachten worden toegepast 
wanneer een overnamesom is bedongen 
voor de overgedragen activa als dit van 
overheidswege verplicht is, waarbij de totale 
waarde van de overgedragen passiva en een 
aanvullende koopsom of andere prestatie 
niet hoger is dan de waarde van die 
overnamesom. 

De voorwaarde dat de op de taak betrekking 
hebbende passiva moeten worden 
overgedragen blijft in stand. De 
overnamesom zal dus ten minste moeten 
worden voldaan in de vorm van de op de 
taak betrekking hebbende passiva. Voor het 
meerdere kan tot de van overheidswege 
verplicht gestelde overnamesom geld 
worden bedongen of kunnen extra passiva 
worden meegegeven. 

Reeds voldane overdrachtsbelasting voor 
taakoverdrachten die alsnog onder de 
vrijstelling vallen, zal onder voorwaarden 
worden terugbetaald.

Toerekening leningen

De aanpassing de vrijstelling bevat 
daarnaast een nadere toelichting op de 
toerekening van leningen aan de 
overgedragen activa bij situaties van 
totaalfinanciering.

Volgens deze toelichting moeten de leningen 
worden toegerekend op basis van 
evenredigheid, waarbij de passiva op 
marktwaarde worden gewaardeerd en deze 
naar rato worden toegerekend aan de 
marktwaarde van het vastgoed dat 
betrekking heeft op de overgedragen taak.

Overige voorwaarden ongewijzigd

De overige voorwaarden voor toepassing 
van de vrijstelling zijn ongewijzigd. Zo 
moeten beide woningcorporaties ten tijde 
van de overdracht als ANBI kwalificeren en 
moet de verkrijgende corporatie deze status 
gedurende drie jaar na de overdracht 
behouden. Daarnaast is de vrijstelling niet 
van toepassing als de overdracht uitsluitend 
geëxploiteerde onroerende zaken inhoudt: 
er moet sprake zijn van de overdracht van 
een ‘taak’. 

Gevolgen voor de praktijk

De aanpassing van de vrijstelling is voor de 
corporatiepraktijk van grote betekenis. Gelet 
op de grote financiële belangen en de 
feitelijke berekeningen die moeten worden 
gemaakt, achten wij het echter wel 
noodzakelijk dat de toepassing van de 
vrijstelling voorafgaand aan de 
taakoverdracht met de bevoegde inspecteur 
wordt afgestemd.
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Overdrachtsbelasting - Prinsjesdag

Woning met verkoopregulerend beding (VoV-woningen)

Op Prinsjesdag heeft het kabinet het 
wetsvoorstel gepresenteerd op grond 
waarvan in de overdrachtsbelasting een 
vrijstelling zal worden opgenomen voor de 
verkrijging van een woning met een 
verkoopregulerend beding, een zogenoemde 
VoV-woning. 

Een VoV-woning betreft een woning die met 
korting wordt verkocht aan een bewoner, 
die bij verkoop de woning weer moet 
aanbieden aan de oorspronkelijke verkoper. 
Vaak is die verkoper een woningcorporatie 
of projectontwikkelaar die op deze manier 
de toegang tot de woningmarkt wil 
vergemakkelijken. De doelgroep zijn starters 
en mensen met middeninkomens die te veel 
verdienen voor sociale huur, maar te weinig 
voor een reguliere koopwoning.

Sinds begin dit jaar geldt voor de 
overdrachtsbelasting een gedifferentieerd 
tarief. De terugoverdracht van een VoV-
woning aan de woningcorporatie of 
projectontwikkelaar valt daardoor onder het 
algemene tarief van 8 procent. Dat acht het 
kabinet onwenselijk, omdat VoV-woningen 
in de meeste gevallen juist bestemd zijn 
voor starters. Als een starter rechtstreeks 
een woning koopt, is geen 
overdrachtsbelasting verschuldigd. Het 
gebruik van een verkoopregulerend beding 
leidt dus tot een extra kostenpost. 

Aangezien VoV-woningen helpen de toegang 
tot de woningmarkt te verbeteren, wil het 
kabinet deze belemmering wegnemen en 
wordt de verkrijging van een VoV-woning 
onder voorwaarden vrijgesteld van 
overdrachtsbelasting.
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4. Overige maatregelen
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Overige – verhuurderheffing

Tarief

Wetsvoorstel kabinet

Gezien de demissionaire status heeft het 
kabinet geen grote hervormingen van de 
verhuurderheffing opgenomen in de 
wetsvoorstellen die de op Prinsjesdag aan 
de Tweede Kamer zijn aangeboden.

In de huidige wet is opgenomen dat in 2022 
het tarief voor de verhuurderheffing 0,527% 
(2021: 0,526%) zal bedragen. Naar 
aanleiding van de huurbevriezing in 2021 
was al eerder door Minister Ollongren
gecommuniceerd dat als tegemoetkoming 
de verhuurderheffing jaarlijks structureel 
met € 150 miljoen per jaar zou worden 
verlaagd. Deze zomer heeft de Kamer een 
motie aangenomen met een verzoek aan de 
regering om de tegemoetkoming te 
verhogen naar € 180 miljoen per jaar, om 
zo volledige dekking te geven. 

De regering komt aan deze motie tegemoet. 
Uiteindelijk heeft dit geleid tot een 
wetsvoorstel met een verlaging van het 
tarief voor 2022 met 0,042 procentpunt 
naar 0,485%. Dit betreft een structurele 
tariefsverlaging. 

In de Rijksbegroting is voor 2022 een 
bedrag van € 1,46 miljard opgenomen aan 
te ontvangen verhuurderheffing. Bij een 
aandeel van 95% hierin van de 
corporatiesector betekent dit een afdracht 
van € 1,39 miljard door corporaties. Het 
kabinet verwacht dat in 2022 voor een 
bedrag van € 603 miljoen aan 
heffingsvermindering verhuurderheffing 
wordt verzilverd. 

Wat verder opvalt in de Miljoenennota, is 
dat voor 2021 eerder was uitgegaan van 
een verwachte ontvangst aan 
verhuurderheffing van € 1,47 miljard, maar 
dat dit in de Miljoennota 2022 is bijgesteld 
naar € 1,88 miljard. De raming van de te 
ontvangen verhuurderheffing loopt in de 
Miljoenennota op naar een bedrag van € 

2,33 miljard in 2025.

Bij het recente stopzetten van de 
heffingsvermindering voor verduurzaming 
heeft Minister Ollongren laten weten te 
onderzoeken of het bedrag van € 104 
miljoen, dat vanaf 2023 structureel jaarlijks 
beschikbaar is voor deze 
heffingsvermindering, kan worden ingezet 
voor een tariefsverlaging van de 
verhuurderheffing. De Kamer zal hier in het 
eerste kwartaal van 2022 nader over 
worden geïnformeerd.

De maximale WOZ-waarde die in 2022 als 
heffingsgrondslag wordt meegenomen 
(2021: € 315.000) is niet opgenomen in het 
wetsvoorstel. Deze wordt doorgaans pas in 
december gepubliceerd en hoeft niet door 
het parlement te worden goedgekeurd. 

Aangenomen motie Tweede Kamer

Tijdens de algemene politieke 
beschouwingen bleek dat de Kamer geen 
genoegen nam met de relatief beperkte 
verlaging van de verhuurderheffing. Dit 
heeft uiteindelijk geleid tot diverse moties. 
De motie van de VVD is aangenomen, 
waarin de regering wordt verzocht het 
Belastingplan 2022 aan te passen en de 
verhuurderheffing te verlagen met € 500 
miljoen per jaar, in combinatie met 
prestatieafspraken over woningbouw en 
verduurzaming. In de motie is niet expliciet 
gemaakt hoe de verlaging van de 
verhuurderheffing vorm gegeven zou 
moeten worden. Naast een tariefsverlaging 
zou, gezien de koppeling met de 
prestatieafspraken, ook een uitwerking in de 
vorm van extra budget voor de RVV 
nieuwbouw en de RVV verduurzaming een 
mogelijkheid kunnen zijn. De door de Kamer 
verzochte aanpassingen zullen naar 
verwachting door het kabinet door middel 
van een Nota van wijziging worden 
doorgevoerd in het wetsvoorstel. De inhoud 
hiervan is op dit moment nog niet bekend. 
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Overige – verhuurderheffing

RVV verduurzaming

Sinds 1 juli 2021 kon de RVV verduurzaming 
weer worden aangevraagd voor een bedrag 
van € 3.000 tot € 10.000 per woning, 
afhankelijk van de te realiseren labelsprong. 
Voor 2021 is een budget van € 150 miljoen 
beschikbaar. 

Minister Ollongren heeft deze bedragen per 
1 oktober 2021 op nihil gezet vanwege het 
risico op overschrijding van het beschikbare 
budget. De RVO heeft in vervolg daarop 
laten weten dat het vanaf 1 oktober 2021 
om 0.00 uur niet meer mogelijk is om 
nieuwe aanvragen om een verklaring voor 
voorgenomen investeringen in te dienen. 
Alle aanvragen die tot die datum worden 
ingediend en aan de voorwaarden voldoen, 
zullen worden goedgekeurd.

Indien blijkt dat er na de sluiting per 1 
oktober toch nog budget over is, zal de 

regeling op 1 januari 2022 weer worden 
opengesteld, zo heeft de Minister laten 
weten. In dat geval wil ze de mogelijkheid 
invoeren om op maandbasis (thans: 
kwartaalbasis) de bedragen per woning te 
kunnen aanpassen. Deze wijziging is 
opgenomen in het wetsvoorstel met 
aanpassingen van de verhuurderheffing dat 
op Prinsjesdag is gepubliceerd. 

Het is ons niet duidelijk waarom de Minister 
in haar toelichting op de verlaging naar nihil 
vermeldt dat vanaf 2023 structureel € 104 
miljoen per jaar beschikbaar is voor de RVV 
verduurzaming. Zowel bij de invoering van 
de RVV verduurzaming per 1 januari 2019 
als bij de eerdere verlaging naar nihil medio 
2019 is gecommuniceerd dat dit bedrag al 
vanaf 2022 structureel beschikbaar 
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Overige – Subsidies

Belangrijkste subsidienieuws van Prinsjesdag 2021

Prinsjesdag is ieder jaar een belangrijke dag 
voor het subsidielandschap in Nederland. Op 
deze dag worden er wijzigingen in de 
uitvoering van subsidieregelingen, 
veranderingen in het budget en nieuwe 
subsidieregelingen aangekondigd. In deze 
nieuwsbrief hebben wij de belangrijkste 
wijzigingen en vernieuwingen op het gebied 
van subsidies relevant voor 
woningcorporaties uiteengezet.

Verhoging percentages MIA

Er is voorgesteld om de steunpercentages 
van de milieu-investeringsaftrek (MIA) per 1 
januari 2022 te verhogen van 13,5%, 27% 
en 36% naar respectievelijk 27%, 36% en 
45%. De MIA stimuleert ondernemers te 
investeren in milieuvriendelijke technieken. 
De kwalificerende technieken en 
bijbehorende percentages staan beschreven 
op de milieulijst, welke ieder jaar 
gepubliceerd wordt. Vanaf 2022 mogen 
ondernemers tot 45% van de 
investeringskosten afschrijven. Door de 
verhoging van de steunpercentages is het 
maximale netto belastingvoordeel 
toegenomen van 12% tot ruim 14% van het 
investeringsbedrag.

6,8 miljard extra voor verduurzaming

Voorafgaand aan Prinsjesdag was er al 
uitgelekt dat er in 2022 € 6,8 miljard 
beschikbaar komt voor het aanpakken van 
klimaatverandering. Op Prinsjesdag werd 
duidelijk waar dit geld aan besteed zal 
worden.

Verhoging SDE++ budget

Het grootste gedeelte van het extra budget 
voor verduurzaming gaat naar een ophoging 
van het budget van de Stimulering 
Duurzame Energieproductie en 
Klimaattransitie (SDE++). Het kabinet 
reserveert € 3 miljard voor extra budget in 
2022. SDE++ stimuleert investeringen in 
hernieuwbare energieproductie en CO2-
verminderende technieken. De SDE++ 
subsidie is een exploitatiesubsidie die het 
verschil tussen de kostprijs van een schone 
techniek en de huidige marktwaarde dekt. 
Daarmee moedigt de subsidie investeringen 
aan in technieken die potentie hebben voor 
de toekomst, maar nu nog te duur zijn om 
te kunnen concurreren met vervuilendere 
alternatieven.

Introductie van een Nationaal 
Isolatieprogramma

Het kabinet is voornemens een Nationaal 
Isolatieprogramma te introduceren. Het doel 
hiervan is het versneld isoleren van de 20% 
slechtst geïsoleerde huur- en koopwoningen 
in Nederland. Naar verwachting zal er een 
isolatietegoed beschikbaar komen voor deze 
woningen.

Uitbreiding ISDE

De investeringssubsidie duurzame energie 
en energiebesparing zal verder worden 
uitgebreid om investeringen in hybride 
warmtepompen te stimuleren. Er zal een 
tegemoetkoming beschikbaar komen van € 
1000 tot € 2100 voor de aanschaf van een 
hybride warmtepomp.
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Agenda

Deloitte organiseert regelmatig cursussen, trainingen en seminars met betrekking tot actuele 
ontwikkelingen of specifieke onderwerpen voor woningcorporaties. In onderstaande agenda 
hebben wij een overzicht opgenomen van de opleidingen en bijeenkomsten die wij in de 
tweede helft van 2021 aanbieden. De genoemde periode is in alle gevallen onder voorbehoud. 

Voor elke opleiding / bijeenkomst wordt tijdig een separate uitnodiging gestuurd. Mocht u een 
van de genoemde trainingen inhouse voor uw corporatie willen laten verzorgen, dan kunt u 
contact opnemen met Sebastiaan Timmermans (E: STimmermans@deloitte.nl / 
T: 06 – 8333 9415). Wij schetsen u graag de mogelijkheden en voorzien u van een passend 
voorstel!

Wat? Wanneer?

Aangifte vennootschapsbelasting 5 oktober 2021

Btw in de praktijk Oktober 2021

Loonheffingen in de praktijk Oktober / november 2021

Masterclass btw November 2021

mailto:STimmermans@deloitte.nl
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Basiscursus loonheffingen in de praktijk voor 
woningcorporaties 

Kennis over de loonheffingen is onmisbaar 
binnen uw woningcorporatie. Aan de ene 
kant hebben loonheffingen betrekking op 
het inkomen van uw corporatiemedewerker 
en aan de andere kant vormen 
loonheffingen een zeer belangrijk onderdeel 
binnen het Tax Control Framework. 

Wist u bijvoorbeeld dat veel organisaties 
(inkomens)informatie uit uw loonaangifte, 
afkomstig uit de polisadministratie, 
gebruiken als input voor de vaststelling van 
toeslagen, uitkeringen et cetera? Maar ook 
de financiële administratie/HR administratie 
(WKR) en de inkoop (inhuur derden) 
bevatten belangrijke informatie voor de 
juiste behandeling van de verschillende 
onderwerpen voor de loonheffingen. 

De cursus Loonheffingen helpt u de regels 
(optimaal) toe te passen en wordt gegeven 
door ervaren loonheffingenspecialisten die 
actief zijn bij woningcorporaties.

Leerdoelen
U krijgt inzicht in:
• de fundamenten van de loonheffingen;
• wat de aandachtspunten zijn bij de inzet 
van derden (zzp-ers);
• de heffingen waarmee u als werkgever te 
maken krijgt, zoals de werkkostenregeling, 
thuiswerken, regelingen voor vervroegde 
uittreding;
• belangrijke aandachtspunten over de 
sociale zekerheid (o.a. Arbo) en premies 
werknemersverzekeringen.

Doelgroep
Voor iedereen die te maken heeft met het 
loonheffingen bij woningcorporaties, zoals:
• medewerkers financiële en/of 

salarisadministratie
• medewerkers HR 

Naast de inhoudelijk bijdrage die Deloitte 
verzorgt, bestaat er ook ruimte om vragen 
te stellen over problemen/aandachtspunten 
die binnen de eigen corporatie spelen. Een 
uitzondering hierop geldt indien uw 
woningcorporaties de OOB-status heeft en 
Deloitte uw accountant is. Dan is het wel 
toegestaan om deel te nemen aan de cursus 
maar mag u geen vragen stellen met 
betrekking tot uw eigen corporatie.

Datum en locatie
Data: 
keuze uit dinsdag 2 november 2021 of 
dinsdag 16 november 2021

Virtual classroom in Zoom maximaal 15 
deelnemers per cursusdatum.

Tijd:
09.00 - 12.30 uur (inclusief pauze 
momenten).

Voor deze virtuele sessie zullen wij gebruik 
maken van ‘Zoom’. De Zoom omgeving 
waar Deloitte mee werkt is versleuteld met 
een wachtwoord en de omgeving is zonder 
software te installeren via een deelnamelink 
toegankelijk.

Wij verzorgen deze cursus desgewenst ook 
graag specifiek voor uw corporatie. Dit is 
zowel mogelijk in de vorm van een webinar
als inhouse (fysiek). Informeer naar de 
mogelijkheden bij Kevin van de Wal of uw 
Deloitte contactpersoon.

Investering
De kosten van de Virtuele cursus bedragen 
€ 395 (exclusief btw) per persoon.

Facilitators 
Kevin van de Wal, Vivian van den Elzen en 
Jolanda Jansen



24

Nieuwsbrief Woningcorporaties

Verhuurderheffing In Kaart

Door toepassing van onze slimme oplossing Verhuurderheffing In Kaart, krijgt u de
verhuurderheffing onder controle. Door gebruik van dashboarding en data
transformatie krijgt u overzicht, besteed u minder tijd aan het opmaken van de
aangifte en betaalt u onder aan de streep een onderbouwd bedrag aan heffing.

Verhuurderheffing In Kaart bestaat uit data transformatie en een dashboard. Voor
de data aanlevering stellen wij een template beschikbaar. Uw data en aangeleverde
data van de WOZ administratie van de gemeente wordt getransformeerd en er
worden regels toegepast voor de verhuurderheffing. O.a. wordt uw eigen activa
administratie gecontroleerd met de WOZ administratie van de gemeenten en
andersom, waarbij de resultaten worden gevisualiseerd in het dashboard.

Na afloop van de uitgevoerde controles blijven objecten over. Standaard controles
kunnen worden toegepast zoals bijvoorbeeld het verifiëren van objecten via het
Rijksmonumentenregister. Het dashboard is via web beschikbaar om inzicht te
krijgen in de overgebleven objecten. Uw data blijft bewaard voor volgende jaren
alsmede de data transformatie waardoor uw kosten lager zijn in een volgend jaar.

Proces

Data 
transformatie

Dashboard 
& controles

Resultaten & 
aangifte

Een klein Deloitte team ondersteunt u om uw huidige gegevens in te laden. U levert uw
gegevens aan volgens een standaard template. Tijdens dit proces vindt de data
transformatie en een standaard configuratie van het dashboard plaats.

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

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

Aanpak

Advies door Deloitte specialisten

3-4 dagen

Beschikbaar via web

In het kort
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Fiscale tools

Graag informeren wij u over diverse fiscale tools die Deloitte voor woningcorporaties heeft 
ontwikkeld. Indien gewenst kunt u hiervan een vrijblijvende demonstratie of offerte 
ontvangen. Hiervoor kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersonen of met uw 
vaste contactpersoon van Deloitte.  

PAYROLL 
ANALYTICS (LITE)

BTW DATA 
ANALYSE

© 2020 Deloitte The Netherlands

Deze innovatieve en speciaal 
voor woningcorporaties 
ontwikkelde tool analyseert, 
identificeert en registreert 
potentieel misgelopen btw-
voordelen, mogelijke btw-
risico’s en andere opvallende 
zaken uit de data van uw 
btw-administratie. Voor meer 
informatie verwijzen wij u 
naar de volgende link.

Deze tool is in staat om op 
eenvoudige en snelle wijze 
vast te stellen of er binnen 
het woningbestand wellicht 
adressen / complexen 
aanwezig zijn die in 
aanmerking komen voor een 
teruggaaf energiebelasting. 

ENERGIEBELASTING-
SCAN

Mark van der Wielen

Partner

(t) 088 288 1525 
(m) 06 1099 9264 
(e) MvanderWielen
@deloitte.nl

Martijn Hoffer

Senior Manager

(m) 06 1004 2476 
(e) mahoffer@deloitte.nl

Op basis van uw 
loonaangiften voert Deloitte 
Payroll Analytics (lite) diverse 
controles en analyses uit met 
betrekking tot de wet- en 
regelgeving op het gebied 
van de loonheffingen. Voor 
meer informatie verwijzen wij 
naar de volgende pagina.

Kevin van de Wal

Senior Manager

(t) 088 288 7096 
(m) 06 1312 7266 
(e) KvandeWal@deloitte.nl

https://www.youtube.com/watch?v=LMlQtktaPbw&feature=youtu.be
mailto:MvanderWielen@deloitte.nl
mailto:MvanderWielen@deloitte.nl
mailto:KvandeWal@deloitte.nl


Meer informatie

Wilt u meer weten over de wijze waarop Deloitte u kan ondersteunen, neemt u dan contact 
op met uw vaste contactpersoon van Deloitte of met een van onderstaande contactpersonen. 

Ontvang u onze nieuwsbrief nog niet automatisch? Meldt u dan nu aan via de volgende link. 

Btw / 
overdrachtsbelasting

Mark van der Wielen

Partner – btw / ovb
(t) 088 288 1525 
(m) 06 1099 9264 
(e) MvanderWielen@deloitte.nl

Loonheffingen

Kevin van de Wal

Senior Manager –
loonheffingen
(t) 088 288 7096
(m) 06 1312 7266
(e) KvandeWal@deloitte.nl

Overkoepelend / 
vennootschapsbelasting 

Reinder Wiersma
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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.  
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