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Flexwoningen - inleiding

Flexwoningen

Het kabinet heeft de ambitie om tussen 
2022 en 2024 in totaal 37.500 flexwoningen
te laten realiseren.

Daarom besloot minister Hugo de Jonge 
voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke 
Ordening een taskforce in te richten. De 
opdracht van de Taskforce Versnelling 
Tijdelijke Huisvesting is om overheden en 
andere woningmarktpartijen actief te 
ondersteunen bij de versnelde realisatie van 
tijdelijke huisvesting voor verschillende 
doelgroepen, zoals Oekraïense ontheemden, 
statushouders, studenten, andere 
spoedzoekers en starters op de 
woningmarkt die onvoorzien geen 
woonruimte hebben.

De Taskforce stelt, via de website, onder 
andere in de vorm van een toolbox en een 
onderdeel met FAQ informatie beschikbaar 
over flexwoningen.

Daarnaast is recent de contourennota van 
een financiële herplaatsingsgarantie voor 
flexwoningen gepubliceerd: 
(https://www.rijksoverheid.nl/documenten/r
apporten/2022/12/06/bijlage-1-contouren-
financiele-herplaatsingsgarantie). Vanaf 
welk moment een beroep kan worden 
gedaan op deze herplaatsingsgarantie, is 
nog niet bekend gemaakt. 

Gezien de politieke aandacht voor en 
ondersteuning bij de ontwikkeling van 
flexwoningen gaan dergelijke projecten naar 
verwachting steeds meer voorkomen. Vanuit 
fiscaal oogpunt bestaan bij flexwoningen
diverse aandachtspunten. De belangrijkste 
fiscale aandachtspunten zetten wij in deze 
nieuwsbrief uiteen.

https://www.volkshuisvestingnederland.nl/actueel/nieuws/2022/06/13/taskforce-en-extra-geld-voor-snellere-groei-transformatie-en-flexwoningen
https://realisatiehuisvesting.nl/
https://realisatiehuisvesting.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/12/06/bijlage-1-contouren-financiele-herplaatsingsgarantie
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Flexwoningen – btw (1)

Btw

Kwalificatie als roerende of onroerende 
zaak

Voor de btw-gevolgen ten aanzien van de 
verhuur van flexwoningen is het van belang 
om te beoordelen of de woningen zullen 
kwalificeren als roerende of onroerende 
zaken voor de btw. De btw kent hiervoor 
een eigen toetsingskader; er wordt níet 
aangesloten bij de civiel-juridische 
kwalificatie of sprake is van een roerende of 
een onroerende zaak. 

Als uitgangspunt geldt dat als een 
onroerende zaak wordt aangemerkt “ieder 
gebouw of iedere constructie die vast met 
de grond verbonden is en die niet 
gemakkelijk te demonteren of te 
verplaatsen is”. Met “niet gemakkelijk te 
demonteren of te verplaatsen” wordt 
bedoeld “zonder inspanningen en zonder 
aanzienlijke kosten”. Bij roerende zaken die 
gemakkelijk zijn te verplaatsen kan 
bijvoorbeeld gedacht worden aan 
portocabins, woonboten en stacaravans.

Op basis van eerdere afstemmingen met de 
Belastingdienst begrijpen wij dat de 
Belastingdienst een aantal criteria hanteert 
om te beoordelen of sprake is van een 
roerende- of onroerende zaak voor de btw.

Hierbij wordt rekening gehouden met het 
volgende:

• De behoefte aan technische 
vaardigheden, dat wil zeggen de 
instrumenten, werktuigen, knowhow etc. 
die nodig zijn om het gebouw of de 
constructie werkelijk te ontmantelen of 
verplaatsen, met inbegrip van de 
middelen om dit uit te voeren (gebruik 
van een kraan, oplegger, vrachtwagen 

etc.);

• De kosten van de volledige 
operatie/dienst om het gebouw of de 
constructie te ontmantelen of te 
verplaatsen ten opzichte van de waarde 
van hetgeen werkelijk wordt ontmanteld 
of verplaatst;

• De tijd die nodig is om het gebouw of de 
constructie te ontmantelen of te 
verplaatsen;

• Het feit dat door het verplaatsen of 
ontmantelen van het gebouw of de 
constructie, dit gebouw of deze 
constructie zou worden vernietigd of sterk 
in waarde zou dalen.

Naast deze criteria kijkt de Belastingdienst 
ook naar het beoogde gebruik en/of het 
werkelijke gebruik van de structuur als een 
permanente of niet-permanente locatie.

Hieruit blijkt duidelijk dat de afweging of 
sprake is van een roerende of een 
onroerende zaak sterk afhankelijk is van de 
feiten en omstandigheden in een specifieke 
situatie. Relevante punten hierbij zijn 
bijvoorbeeld of sprake is van een fundering, 
op welke wijze de modules met de fundering 
worden verbonden, of de flexwoningen
aangesloten worden op nutsvoorzieningen 
en of bijvoorbeeld sprake is van galerijen / 
trappenhuizen en gevelbekleding.

Wij voorzien u graag van een uitgebreide 
vragenlijst op grond waarvan relevante 
feiten en omstandigheden geïnventariseerd 
kunnen worden. U kunt hiervoor contact 
opnemen met uw vaste contactpersoon bij 
Deloitte of met Sebastiaan Timmermans 
(STimmermans@deloitte.nl). 

mailto:STimmermans@deloitte.nl
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Flexwoningen – btw (2)

Gevolgen verhuur roerende- / 
onroerende zaken

Indien de woningen kwalificeren als 
roerende zaken voor de btw, geldt 
kortgezegd dat de woningen btw-belast 
worden verhuurd en dat btw voldaan dient 
te worden uit de huuropbrengsten. De btw 
op de kosten ten aanzien van de aanschaf 
van de woningen, de kosten van montage 
en eventuele overige exploitatiekosten kan 
in aftrek worden gebracht. 

Wanneer de woningen echter vanuit btw-
perspectief kwalificeren als onroerende 
zaken, is de verhuur van de woningen 
vrijgesteld van btw en hoeft geen btw te 
worden afgedragen uit de huuropbrengsten. 
Daarentegen kan de btw op de kosten 
toerekenbaar aan de realisatie en exploitatie 
van de woningen niet in aftrek worden 
gebracht.

Het is niet mogelijk om in zijn algemeenheid 
aan te geven of een btw-belaste danwel een 
btw-vrijgestelde exploitatie de voorkeur 
heeft. Met name in het geval van een 
relatief korte exploitatieperiode (maximaal 
10 jaar) waarna de woningen eventueel 
verplaatst worden kan een btw-belaste 
exploitatie voordelig zijn. Afhankelijk van de 
ruimte die de feitelijke situatie biedt, raden 
wij aan altijd ook te toetsen wat de 
financiële impact van een btw-belaste 
danwel een btw-vrijgestelde exploitatie is. 

Tot slot merken wij op dat de kwalificatie 
roerend / onroerend ook invloed kan hebben 
op de fiscale behandeling van de 
grondpositie waarop de flexwoningen zullen 
worden geplaatst. Wij adviseren dan ook 
altijd een fiscale toets te doen op de fiscale 
behandeling van de wijze waarop de locatie 
wordt verkregen. 

Ter volledigheid merken wij op dat wij in 
deze notitie niet specifiek ingaan op de 
heffing van overdrachtsbelasting. 
Overdrachtsbelasting kan spelen bij de 
verkrijging van de locatie. Daarnaast kan 
overdrachtsbelasting spelen bij 
(door)verkoop van de locatie met de 
woningen. 
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Flexwoningen – vennootschapsbelasting (1)

Vennootschapsbelasting

Voor de vennootschapsbelasting is bij 
flexwoningen vooral van belang om vast te 
stellen of de investering in aanmerking komt 
voor fiscale investeringsfaciliteiten 
(EIA/MIA) en of er meer kan worden 
afgeschreven dan bij investeringen in 
reguliere sociale huurwoningen. 

De fiscale investeringsfaciliteiten kunnen 
zorgen voor een cash voordeel dat de netto-
investering voor de corporatie verlaagt. De 
omvang van de fiscale afschrijving 
beïnvloedt de Vpb-last over de exploitatie 
van de woningen en daarmee het netto-
exploitatieresultaat.  

EIA/MIA

De investeringsfaciliteiten EIA en MIA staan 
normaal gesproken niet open voor 
investeringen in woningen, maar hier gelden 
inmiddels enkele uitzonderingen op. De 
financieel aantrekkelijkste uitzondering is de 
MIA voor circulaire bouw van woningen. Op 
grond van deze faciliteit kan in 2023 45% 
van de uitgaven als investeringsaftrek 
worden geclaimd, als aan de voorwaarden 
wordt voldaan. Het netto-voordeel bedraagt 
daarmee afgerond 9%, uitgaande van 
25,8% Vpb en 20% ATAD beperking. 

Het begrip roerend of onroerend is voor de 
EIA/MIA minder relevant. Het begrip woning 
(wettelijk: woonhuis) vult de Hoge Raad in 
dit verband als volgt in: onder woonhuizen 
worden verstaan de opstallen welke naar 
aard en inrichting woningen zijn en bestemd 
zijn als zodanig te worden gebruikt. De 
meeste flexwoningen zullen naar onze 
inschatting aan deze definitie voldoen. 

Afschrijving

Op reguliere sociale huurwoningen kan 
alleen fiscaal worden afgeschreven voor 
zover de fiscale boekwaarde hoger is dan de 
bodemwaarde (doorgaans: 100% WOZ). De 
ruimte voor fiscale afschrijving over de 
totale exploitatieduur is dan vaak beperkt, 
met een hoge Vpb-last in het netto-
exploitatieresultaat tot gevolg. 

Bij flexwoningen kunnen verschillende 
bijzonderheden spelen op grond waarvan 
deze regel niet hoeft te worden toegepast. 
In dat geval is fiscale afschrijving mogelijk 
tot de restwaarde, die bij flexwoningen
soms niet meer is dan de geschatte 
materiaalwaarde bij het einde van de 
exploitatie. 

Als de grond waarop de flexwoningen
worden geplaatst door de corporatie wordt 
gehuurd en niet in eigendom is of in 
erfpacht is uitgegeven, kan fiscale 
afschrijving over het algemeen plaats vinden 
zonder toetsing aan de bodemwaarde. Het is 
dan niet relevant of sprake is van roerende 
of onroerende zaken. Uitzondering hierop is 
als er bijzondere bepalingen zijn opgenomen 
in de huurovereenkomst over de financiële 
afwikkeling tussen huurder en verhuurder 
bij het einde van de huurperiode. 

Als de grond wel in eigendom is bij de 
corporatie of in erfpacht is uitgegeven aan 
de corporatie, zal wel getoetst moeten 
worden of de flexwoningen als roerend of 
onroerend in de zin van de 
vennootschapsbelasting moeten worden 
gezien. Strikt formeel is op basis van de wet 
de relevante vraag niet of sprake is van een 
roerende of onroerende zaak, maar of al dan 
niet sprake is van een ‘gebouw’. De 
toetsingscriteria hiervoor komen niet geheel 
overeen met de btw, maar overlappen in de 
praktijk wel grotendeels bij de beoordeling 
van flexwoningen. Voor de 
vennootschapsbelasting is het volgende van 
belang voor kwalificatie als ‘gebouw’ (in het 
spraakgebruik: onroerend):

• Duurzaam verbonden met de grond; 
duurzame constructie;

• Niet eenvoudig 
verplaatsbaar/demonteerbaar;

• Wanden en dak; bescherming tegen wind 
en neerslag.

Als aan deze criteria wordt voldaan, mag de 
corporatie fiscaal slechts tot de 
bodemwaarde afschrijven.
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Flexwoningen – vennootschapsbelasting (2)

Indien voor een complex met flexwoningen
wordt deelgenomen aan de financiële 
herplaatsingsgarantie, dan kan dit naar onze 
mening gevolgen hebben voor de 
levensduur die wordt gehanteerd bij de 
fiscale afschrijvingen. 

Daarnaast kan deelname aan de 
garantieregeling onder omstandigheden in 
de weg staan aan een afwaardering naar 
lagere (fiscale) bedrijfswaarde van het 
complex met flexwoningen. 

Afsluitend

De fiscale behandeling van de investering in 
woningen kan grote invloed hebben op de 
financiële haalbaarheid van de beoogde 
investering. Anders dan bij de realisatie van 
reguliere huurwoningen wijkt de fiscale 
behandeling bij flexwoningen vaak per 
project af. Wij geven u dan ook in 
overweging om voor het investeringsbesluit 
de fiscale aspecten bij een specifieke 
investering in flexwoningen in kaart te 
brengen. 
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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
(t) 088 288 1525 
(m) 06 1099 9264 
(e) MvanderWielen@deloitte.nl

Vennootschapsbelasting 

Reinder Wiersma

Partner
(t) 088 288 3790 
(m) 06 1258 1548 
(e) ReWiersma@deloitte.nl
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Let op: als gevolg van de invoering van het OOB-regime voor woningcorporaties per 1 januari 2020, is het niet 
toegestaan dat Deloitte overige (fiscale) diensten verleent aan woningcorporaties waarbij Deloitte al als 
accountant controlediensten verricht. In deze nieuwsbrief benoemde diensten en/of producten zijn in dat geval 
niet beschikbaar.  

https://view.deloitte.nl/Aanmelding-nieuwsbrief-WoCo-AVG.html
mailto:MvanderWielen@deloitte.nl
mailto:ReWiersma@deloitte.nl
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