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• Fiscus zegt VSO-2 en VSO-2a op 

• Kamerbrief belastingdruk woningcorporaties 

• Geen cassatie tegen Hofuitspraak HIR na afwaardering

Nieuwsbrief woningcorporaties – november 2022

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

Loonheffingen

• Renseigneringsverplichting

• Laadpaal

• Registreren CO2-uitstoot van woon-werk en zakelijk verkeer 

• Zzp’ers

• Wijzigingen WKR

Btw en overdrachtsbelasting

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

• Anticiperen op verhoging tarief overdrachtsbelasting per 1 januari 
2023

Overige belastingen / maatregelen

• Wetsvoorstel afschaffing verhuurderheffing ingediend

• DAC7 verplichtingen voor digitale woonruimteverdeling-
/verhuurplatforms

• Teruggaaf energiebelasting
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Vennootschapsbelasting 

Fiscus zegt VSO-2 en VSO-2a op (1)

De Belastingdienst heeft woningcorporaties 
per brief mede gedeeld dat VSO-2 en 
VSO-2a worden opgezegd met ingang van 
1 januari 2023. Iedere corporatie zou bij 
publicatie van deze nieuwsbrief de 
opzeggingsbrief van de fiscus ontvangen 
moeten hebben. 

VSO-2 en VSO-2a zijn 
vaststellingsovereenkomsten tussen de 
Belastingdienst en individuele 
woningcorporaties over de fiscale 
vraagstukken die ontstonden bij het 
integraal vennootschapsbelastingplichtig 
worden per 1 januari 2008, respectievelijk 
2012. Beide VSO's bevatten een bepaling 
met de mogelijkheid voor beide partijen om 
voor 1 december de VSO op te zeggen.

Aanleiding opzegging

Volgens de Belastingdienst leiden VSO-2 en 
VSO-2a tot onzekerheid en geschil over 
standpunten die voortvloeien uit afspraken 
die in het verlengde van de openingsbalans 
zijn gemaakt. 

Op grond van een arrest van de Hoge Raad 
van 22 november 2019 moeten de 
bepalingen uit VSO-2 tekstueel worden 
uitgelegd en niet naar doel en strekking. De 
reden hiervoor is dat VSO-2 (net als VSO-2a 
overigens) op branche-niveau is voorbereid, 
zodat een individuele woningcorporatie niet 
alle ‘ins en outs’ van hetgeen is besproken 
kent. Daardoor kan alleen de tekst leidend 
zijn voor de interpretatie van de VSO’s. 

Volgens de Belastingdienst was een 
dergelijke uitleg bij het sluiten van de VSO’s
niet beoogd. Deze interpretatiemethode leidt 
er volgens de Belastingdienst toe dat 
rechters VSO-2 breder uitleggen dan op 
basis van doel en strekking gerechtvaardigd 
zou zijn. 

Naar onze inschatting doelt de 
Belastingdienst hierbij onder meer op de 
toepassing van de bepalingen in VSO-2(a) 
over de af- en opwaardering van 
huurwoningen bij WOZ-mutaties. Hierover 
zijn recent twee Hofuitspraken verschenen 
waarbij het standpunt van de 
Belastingdienst over de toepassing van VSO-
2 niet door de Hoven werd gevolgd.

Verder is er veel discussie geweest tussen 
de Belastingdienst en de sector over 
reikwijdte van het begrip ‘gemengd project’ 
uit VSO-2. 

Een uitleg volgens de tekst van VSO-2 kan 
volgens de fiscus leiden tot niet beoogde 
uitstralingseffecten naar de fiscale 
winstbepaling bij andere belastingplichtigen 
en risico’s op inconsistenties in eenheid van 
beleid en uitvoering. 

Welke uitstralingseffecten dat zijn, blijft 
overigens in het midden. Gezien het feit dat 
andere belastingplichtigen dan corporaties 
fiscaal en feitelijk in andere omstandigheden 
verkeren, lijkt dit risico ons overigens 
gering.

Effecten opzegging

Een groot deel van de bepalingen uit VSO-2 
en VSO-2a zag op de vaststelling van de 
fiscale openingsbalans per 1 januari 2008, 
respectievelijk 1 januari 2012 en is derhalve 
niet meer relevant voor de boekjaren 2023 
en verder. Beide VSO’s bevatten echter ook 
bepalingen die nog steeds relevant zijn voor 
komende jaren. Waar wij het hierna hebben 
over VSO-2, geldt inhoudelijk hetzelfde voor 
VSO-2a.
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In volgorde van de VSO zijn dat volgens ons 
de volgende bepalingen:

Afschrijving op erfpachtrechten

In artikel 2.2.7, lid 4 VSO-2 is een afspraak 
opgenomen over de afschrijving op 
erfpachtcanons oorspronkelijk afgekocht 
voor minder dan 50 jaar. In de 
overgangsbepalingen bij de brief van de 
fiscus wordt hier geen aandacht aan 
besteed.

Op- en afwaardering huurwoningen 
openingsbalans

In artikel 2.2.8, lid 3 VSO-2 is een bepaling 
opgenomen over de mogelijkheid tot 
afwaardering van huurwoningen die fiscaal 
voor het eerst zijn gewaardeerd op de 
openingsbalans. Deze kunnen – kort gezegd 
– worden afgewaardeerd naar 70% van de 
actuele WOZ-waarde. In lid 4 wordt 
vervolgens toegelicht wanneer deze 
afwaardering weer moet worden terug 
genomen.

Voor zover per 31 december 2022 nog 
huurwoningen op de fiscale balans staan 
waarbij de eerdere afwaardering nog niet 
volledig is terug genomen, ontstaat door de 
opzegging van VSO-2 de vraag hoe hier 
vanaf boekjaar 2023 mee moet worden 
omgegaan. 

De Belastingdienst neemt hierover het 
standpunt in, dat na 1 januari 2023 niet 
meer moet worden getoetst aan 70% van 
de actuele WOZ-waarde, maar aan de 
bedrijfswaarde in fiscale zin. Dit laatste 
begrip sluit niet aan bij het begrip 
bedrijfswaarde zoals dat commercieel 
voorheen bestond, maar betreft volgens 
fiscale rechtspraak de actuele marktwaarde 
verhoogd met overdrachtskosten. Ook het 
fiscale begrip marktwaarde sluit overigens 
niet per definitie aan bij de marktwaarde uit 
de jaarrekening.

We schetsen enkele consequenties van deze 
wijziging.

Als de marktwaarde hoger ligt dan 70% van 
de WOZ-waarde, zal de afwaardering dus 
eerder terug moeten worden genomen. 
Volledigheidshalve merken wij op dat niet 
boven de fiscale kostprijs hoeft te worden 
gewaardeerd. 

Daarnaast zullen in geval van sloop – ten 
opzichte van de vaststelling van de WOZ-
waarde door de gemeente – sloopwoningen 
mogelijk minder ver of zelfs niet kunnen 
worden afgewaardeerd.

Ten slotte is ook de Hofuitspraak over de 
terugname van de afwaardering van 
verkochte woningen in relatie tot de HIR 
hiermede gerepareerd. De 
verkoopopbrengst zal in de visie van de 
Belastingdienst doorgaans een indicatie zijn 
voor de marktwaarde en dus voor het terug 
te nemen bedrag aan afwaardering; daarbij 
lijkt de Belastingdienst geen rekening te 
willen houden met het feit dat de opbrengst 
niet de waarde in verhuurde staat 
reflecteert. De terugname van de 
afwaardering kan niet in de HIR worden 
ondergebracht en leidt direct tot Vpb-
heffing.

Onderhoudsvoorziening

Artikel 2.7.1, lid 2 VSO-2 bepaalt dat bij het 
vormen van een onderhoudsvoorziening 
geen dotaties mogen worden gedaan die 
betrekking hebben op het jaar 2007 of 
eerder. Na het vervallen van VSO-2 zouden 
corporaties het standpunt kunnen innemen 
dat deze dotaties wel mogelijk zijn. Dit kan 
met name relevant zijn voor het deel van de 
voorziening dat ziet op ingrepen met een 
lange cyclus, zoals de vervanging van 
daken.

Vennootschapsbelasting 

Fiscus zegt VSO-2 en VSO-2a op (2)
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Vennootschapsbelasting 

Fiscus zegt VSO-2 en VSO-2a op (3)

Overigens bestrijdt de fiscus het vormen 
van een onderhoudsvoorziening momenteel 
ten principale voor zover niet wordt voldaan 
aan de piekeis. Met de inhaaldotaties zou er 
een tweede geschilpunt over de 
onderhoudsvoorziening bij kunnen komen.

Gemengde projecten 

De gemengde projectenregeling uit VSO-2 is 
gebaseerd op de zogenaamde motie Tang. 
Deze motie verzocht de regering om met 
een voorstel te komen om de winst behaald 
met de verkoop van woningen fiscaal te 
kunnen compenseren met de 
bedrijfseconomische verliezen op de 
exploitatie van sociale huurwoningen binnen 
een gemengd project.

Deze motie is uiteindelijk uitgevoerd door 
het opnemen van de gemengde 
projectenregeling in VSO-2. Op basis van 
deze regeling hoeven de grondkosten binnen 
een gemengd project niet op basis van m2 
verdeeld te worden over het sociale en het 
commerciële deel, maar kan bij toedeling 
aan het sociale deel worden volstaan met 
normbedragen, waardoor het surplus aan 
kosten residueel toegerekend wordt aan het 
commerciële deel.

Deze regeling vervalt met het opzeggen van 
VSO-2.

Wel biedt de fiscus een overgangsregeling 
voor gemengde projecten tot en met 31 
december 2025. Deze is in grote lijnen gelijk 
aan de huidige regeling uit VSO-2, met 
uitzondering van de expliciete bepaling dat 
de corporatie bij het gehele gemengde 
project moet participeren, tot en met de 
(op)levering van de woningen. Ook is er een 
nieuwe bepaling opgenomen over de 
kwalificatie van kavelverkopen binnen een 
gemengd project. 

De Belastingdienst schetst in de brief het 
beeld dat woningcorporaties sinds de 
invoering van de Woningwet geen 
gemengde projecten meer kunnen 
realiseren. Dit is volgens onze informatie 
onjuist. 

Sinds 2021 geldt een versoepeling van de 
markttoets, waardoor woningcorporaties in 
ieder geval t/m 31 december 2024 ook 
markthuur, BOG en (sociale) koop mogen 
ontwikkelen. Op basis van het 
coalitieakkoord geldt voor markthuur zelfs 
een verlenging tot het einde van deze 
kabinetsperiode. 

Het vervallen van VSO-2 en de beperkte 
overgangsregeling roepen bij ons de vraag 
op of nog steeds voldoende recht wordt 
gedaan aan de motie Tang. 

Omdat de versoepeling van de markttoets 
aangrijpt bij de start van een project, is het 
zeer goed voorstelbaar dat gemengde 
projecten doorlopen na 31 december 2025, 
nog afgezien van mogelijke verlenging van 
deze versoepelingen. 

Krimp

In artikel 3.3.1 VSO-2 is opgenomen dat bij 
sloop zonder vervangende nieuwbouw onder 
voorwaarden een afwaardering naar lagere 
bedrijfswaarde in aanmerking kan worden 
genomen. 

Ook voor deze bepaling geldt een 
overgangsregeling tot en met 31 december 
2025. Daarbij zijn de voorwaarden wel 
aangescherpt.

Naar onze mening is op basis van de fiscale 
hoofdregels ook zonder deze bepaling een 
afwaardering naar lagere bedrijfswaarde bij 
de situatie beschreven in de krimpbepaling 
mogelijk. 
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Vennootschapsbelasting 

Fiscus zegt VSO-2 en VSO-2a op (4)

VOV woningen

Bij woningen die worden verkocht onder 
voorwaarden (bijv. Koopgarant, Slimmer 
Kopen) spelen voor de 
resultaatsverantwoording verschillende 
vragen. 

Binnen VSO-2 is hierover de afspraak 
gemaakt dat als hoofdregel – kort gezegd –
bij de eerste verkoop van een VOV woning 
nog geen fiscale winstneming hoeft plaats te 
vinden ten aanzien van het terugkooprecht 
en dat pas bij terugkoop fiscaal resultaat 
wordt genomen. Onder voorwaarden kan 
hierop dan de herinvesteringsreserve 
worden toegepast.

De Belastingdienst is niet bereid deze 
regeling na opzegging van VSO-2 voort te 
zetten. Hoewel dit niet expliciet wordt 
uitgewerkt, lijkt de fiscus bij VOV-verkopen 
na 1 januari 2023 het standpunt in te gaan 
nemen dat de verstrekte korting fiscaal als 
onderdeel van het te activeren 
terugkooprecht als opbrengst in aanmerking 
moet worden genomen. 

Het lijkt ons strijdig met goed 
koopmansgebruik als daarnaast ook een 
recht op de waardeontwikkeling van de 
woning moet worden geactiveerd en als 
(positieve) winst moet worden verantwoord 
bij de verkoop, aangezien op dat moment 
nog onzeker is of de waarde van de woning 
in de toekomst stijgt. Voor de praktijk zou 
het wat ons betreft wenselijk zijn geweest 
als de fiscus deze standpunten explicieter 
zou hebben uitgewerkt. Mogelijk is er ruimte 

om in overleg met de sector tot nieuwe 
afspraken te komen.

Voor verkopen van VOV woningen voor 1 
januari 2023 biedt de Belastingdienst 
woningcorporaties de mogelijkheid om deze 
bij terugkoop af te wikkelen conform de 
VSO-2 regels. 

Als de corporatie ervoor kiest om de fiscale 
actiefpost die per 31 december 2022 op de 
balans stond ter zake van verkochte VOV-
woningen in 2023 af te boeken (bijv. 
vanwege het standpunt dat het stelsel 
waaronder deze post is gevormd niet meer 
van toepassing is), stelt de fiscus dat 
tegenover deze afwaardering een bate moet 
worden genomen voor het recht op de 
waardeontwikkeling tussen het moment van 
verkoop en 31 december 2022. Per saldo 
zou de fiscale bate in dat geval best eens 
groter kunnen zijn dan de fiscale 
afwaarderingslast. 

Wij kunnen ons voorstellen dat over dit 
standpunt van de Belastingdienst nog 
discussie kan ontstaan, met name in het 
geval van grotere belangen.    

Volledigheidshalve merken wij op dat de 
toepassing van de HIR op positieve 
resultaten bij kwalificerende VOV-woningen 
niet is gebaseerd op VSO-2, maar op 
toezeggingen van de Staatssecretaris van 
Financiën aan de Tweede Kamer. Dit wordt 
naar onze mening dan ook niet beïnvloed 
door de opzegging van VSO-2.
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Vennootschapsbelasting 

Fiscus zegt VSO-2 en VSO-2a op (5)

Fiscale eenheid omzetbelasting

In VSO-2 is tevens een goedkeuring 
opgenomen voor het vormen van een fiscale 
eenheid voor de btw tussen de Toegelaten 
Instelling en haar dochter-BV’s. De 
goedkeuring neemt onder voorwaarden de 
economische verwevenheid tussen de 
betrokken partijen aan. Met het vervallen 
van deze goedkeuring zal op reguliere wijze 
getoetst moeten worden of de TI en de 
dochtervennootschap in voldoende mate 
economisch verweven zijn. We adviseren u 
zo spoedig mogelijk (maar in ieder geval 
voor 1 januari 2023) te (laten) beoordelen 
of (nog) aan de voorwaarden voor vorming 
van een fiscale eenheid voor de btw wordt 
voldaan. Is dit immers niet het geval, dan 
zijn onderlinge prestaties als uitgangspunt 
belast met (mogelijk kostprijsverhogende) 
btw.

Verwerking (dis)agio

De fiscus licht voorts nog toe dat (dis)agio 
dat is gevormd op 1 januari 2008 voor de 
waardering van leningen op de 
openingsbalans tegen marktwaarde 
toegerekend moet worden aan de 
resterende looptijd van de leningen.

Het is ons niet duidelijk waarom dit punt 
door Aedes bij de fiscus is ingebracht als 

onduidelijkheid. We hebben dan ook geen 
commentaar op de toelichting van de 
Belastingdienst.

Vervolg

De Belastingdienst organiseert op 30 
november aanstaande een fysieke 
bijeenkomst in Utrecht waarin de opzegging 
van de VSO’s nader wordt toegelicht. 
Tijdens deze bijeenkomst kunnen 
corporaties ook vragen stellen aan de 
Belastingdienst over de opzegging. 

Na de bijeenkomst van de Belastingdienst 
houden wij een webinar over de opzegging 
van VSO-2(a), zie ook de agenda aan het 
eind van deze nieuwsbrief. 

Verder zal de Belastingdienst periodiek in 
overleg treden met Aedes en de sector over 
in de praktijk gesignaleerde fiscale 
knelpunten bij woningcorporaties. Het 
eerste overleg wordt in januari 2023 
gepland. 

Dit overleg wordt gezien als invulling van de 
toezegging die door de Minister van VRO bij 
de Nationale Prestatieafspraken is gemaakt 
over de inzet voor duidelijkheid over de 
uitleg van fiscale regels voor 
woningcorporaties. 
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Vennootschapsbelasting 

Fiscus zegt VSO-2 en VSO-2a op (6)

Commentaar Deloitte

In een fase waarin veel van 
woningcorporaties wordt gevraagd en zij 
behoefte hebben aan duidelijkheid, heeft het 
ons verbaasd dat de Belastingdienst de stap 
heeft gezet op VSO-2 en VSO-2a geheel op 
te zeggen. 

Indien bepaalde onderdelen van de VSO’s
niet meer in lijn liggen met de 
oorspronkelijke bedoeling van de 
Belastingdienst, zou naar ons idee een beter 
uitgangspunt zijn geweest dat deze 
onderdelen in voorafgaand overleg worden 
aangepast of uit de VSO’s worden 
verwijderd en voor het overige de VSO’s
worden voortgezet. Deze mogelijkheid is 
expliciet opgenomen in artikel 6.2, lid 7 
VSO-2. Door de opzegging zijn de 
individuele corporaties – die toch de 
wederpartij zijn – feitelijk buitenspel gezet 
en zijn zij met een voldongen feit 
geconfronteerd. 

Als alternatief zou ook een VSO-3 light 
kunnen worden afgesloten met afspraken 
over de onderdelen uit de eerdere VSO’s die 
nog steeds relevant zijn voor de huidige 
fiscale positie van woningcorporaties. 

De indruk ontstaat dat de fiscus mede als 
gevolg van het eerder genoemde arrest van 
de Hoge Raad over de uitleg van branche-

VSO’s hierin terughoudend is geworden. 
Daarbij merken wij op dat het karakter van 
een VSO juist met zich brengt dat 
onzekerheid moet worden voorkomen. Een 
op ‘doel en strekking’ gebaseerde uitleg 
draagt wat ons betreft juist aan onzekerheid 
bij, in tegenstelling tot een tekstuele uitleg. 

De opmerking dat VSO’s leiden tot 
onzekerheid en geschil delen wij ook niet. 
Immers, veel van de voor de rechter door 
corporaties gevoerde procedures betreffen 
nu juist onderwerpen die niet in de VSO’s
zijn geregeld. Wij voorzien eerder nieuwe 
geschilpunten, vooral ook over onderwerpen 
die nu in de VSO’s waren geregeld.

Inhoudelijk betwijfelen wij of de 
overgangsregeling voor de gemengde 
projecten voldoende recht doet aan de 
motie Tang. Daarnaast zou het voor de 
praktijk wenselijk zijn om te weten hoe de 
fiscus de Vpb-behandeling van verkoop van 
VOV-woningen na 1 januari 2023 wil 
behandelen. 

We zijn benieuwd waar de nieuwe 
overlegstructuur tussen Aedes, de sector en 
de Belastingdienst toe gaat leiden. Er lijkt 
sprake van een inspanningsverplichting van 
de Belastingdienst maar niet van een 
resultaatsverplichting. 
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Vennootschapsbelasting

Kamerbrief belastingdruk woningcorporaties (1)

Op 4 november jl. heeft Minister De Jonge 
van het Ministerie van VRO mede namens 
Staatssecretaris Van Rij van het Ministerie 
van Financiën een toelichting aan de Tweede 
Kamer gegeven op de verwachte 
toekomstige belastingdruk van 
woningcorporaties. Ook gaat de brief in op 
het geldende belastingregime voor 
woningcorporaties. 

Fiscaal regime woningcorporaties

Allereerst wordt vastgesteld dat corporaties 
in de jaren tot en met 2015 relatief weinig 
Vpb hebben afgedragen door het gebruik 
van diverse fiscale faciliteiten. Vanaf 
boekjaar 2022 zullen naar verwachting 
nagenoeg alle woningcorporaties Vpb gaan 
betalen. 

De brief bevat verder een toelichting op de 
renteaftrekbeperking in de Vpb die veel 
woningcorporaties treft en die is gebaseerd 
op de ATAD, een Europese richtlijn. Het 
kabinet stelt dat woningcorporaties de 
afgelopen jaren via verlaging van de 
verhuurderheffing gecompenseerd zijn voor 
de hogere Vpb afdrachten van de sector als 
gevolg van de ATAD. In 2019 (invoering 
ATAD) is het tarief van de verhuurderheffing 
met 0,03%-punt verlaagd ter compensatie 
en in 2022 (aanscherping 30% naar 20% 
EBITDA) met 0,153%-punt. 

Voor het eerst wordt in deze brief benoemd 
wat de concrete impact op de sector van de 
renteaftrekbeperking was in boekjaar 2019, 
het eerste jaar waarin deze gold. Uit de 
aangiftecijfers over 2019 bij de 
Belastingdienst blijkt dat op sectorniveau 
een bedrag van € 1,139 mrd aan rente niet 
aftrekbaar was op grond van de ATAD. 

Bij een Vpb tarief van 25% resulteert dat in 
€ 285 mln extra Vpb. De minister noemt een 

bedrag van € 88 mln, omdat hij alleen 
rekening houdt met de Vpb kasstroom in 
2019 en niet met (snellere) verrekening van 
verliezen. Informatie over de impact in 
boekjaar 2020 en verder is bij de 
Belastingdienst nog niet op sectorniveau 
voorhanden.

Aanpassing fiscaal regime?

Het kabinet herhaalt het standpunt dat een 
uitzondering voor woningcorporaties in de 
vennootschapsbelasting door invoering van 
een vrijstelling voor DAEB-activiteiten of het 
uitzonderen van toepassing van de ATAD 
leidt tot staatssteun. Een verzoek tot 
goedkeuring voor nieuwe vormen van 
compensatie voor DAEB activiteiten bij de 
EC is mogelijk, maar dat is volgens het 
kabinet een risicovol en tijdrovend proces 
met een onzekere uitkomst. 

Binnen de ATAD richtlijn zelf ziet het kabinet 
geen ruimte om woningcorporaties uit te 
zonderen. Impliciet neemt het kabinet 
daarmee afstand van de mogelijkheden die 
hiertoe geschetst zijn in een artikel in het 
Weekblad Fiscaal Recht door de Deloitte 
collega’s Gert-Jan de Ruiter en Jasper 
Korving. 

Wat opvalt in de brief van het kabinet op dit 
punt, is dat vooral gesproken wordt over de 
ruimte die de ATAD richtlijn zelf geeft voor 
vrijstellingen en minder uitgebreid over de 
keuzes die het kabinet heeft gemaakt bij de 
implementatie van deze richtlijn, zoals het 
achterwege laten van de ‘stand alone’ 
vrijstelling. Als deze wel van toepassing zou 
zijn, zou een groot deel van de sector niet 
meer geraakt worden door de 
renteaftrekbeperking.
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Kamerbrief belastingdruk woningcorporaties (2)

Kwantificering belastingdruk sector

In de periode 2019-2022 schommelde de 
gecombineerde belastingdruk van 
verhuurderheffing en 
vennootschapsbelasting voor de sector 
volgens de brief tussen de € 2,3 mrd en 
€ 2,6 mrd per jaar. Het aandeel van de 
vennootschapsbelasting hierin bedroeg 
tussen de € 0,6 mrd en € 0,8 mrd. 

Na afschaffing van de verhuurderheffing 
blijft alleen de vennootschapsbelasting over. 
De afdracht aan vennootschapsbelasting 
door de sector neemt de komende jaren 
volgens de brief fors toe. In de periode 
2023-2026 wordt de jaarlijkse Vpb-afdracht 
volgens de brief geraamd op € 1,4-1,6 mrd.

De brongegevens voor deze raming komen 
uit de doorrekening van de actuele fiscale 
situatie die is gemaakt ten behoeve de 

nationale prestatieafspraken. Deze 
doorrekening is voor zover ons bekend niet 
openbaar en het is dan ook niet geheel 
duidelijk welk scenario hier is ingerekend 
voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van de 
rente, de bouwkosten en de 
huurontvangsten. In een van de tabellen 
wordt opgemerkt “bewerking NPA”, dus 
mogelijk hebben de Ministeries zelf nog 
aanpassingen doorgevoerd in de 
brongegevens.

De brief sluit af met de conclusie dat 
gecombineerde belastingdruk (Vpb/vhh) 
aanzienlijk afneemt door de afschaffing van 
de vhh. Een actualisatie van de cijfers lijkt 
niet eerder dan in 2024 plaats te vinden. 
Politieke wil voor aanpassing van de Vpb
voor woningcorporaties lijkt op dit moment 
niet bij het kabinet aanwezig.

Geen cassatie tegen Hofuitspraak HIR na afwaardering

In onze vorige nieuwsbrief informeerden we 
u over de uitspraak van Hof Den Haag in 
een procedure van Deloitte inzake de 
toepassing van de herinvesteringsreserve 
(HIR) bij de verkoop van eerder 
afgewaardeerde huurwoningen.

Inmiddels is duidelijk geworden dat de 
Staatssecretaris van Financiën geen cassatie 
heeft ingesteld tegen deze Hofuitspraak. 

Dit betekent dat de fiscus het eerdere 
standpunt over toepassing van de 
herinvesteringsreserve (HIR) bij verkoop 
van huurwoningen die eerder fiscaal zijn 
afgewaardeerd met toepassing van VSO-2 
niet meer in zal nemen. 

Bij lopende discussies verwachten we dat de 
fiscus de standpunten van de corporatie nu 
zal volgen. 

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/nl/Documents/public-sector/deloitte-nl-nieuwsbrief-woningcorporaties-september-2022.pdf
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Loonheffingen

Renseigneringsverplichting

Inleiding

Per 1 januari 2022 is de IB-47 (deels) 
vervangen door een 
renseigneringsverplichting. De verplichting 
houdt in dat, inhoudingsplichtigen die 
natuurlijke personen betalen voor 
werkzaamheden of diensten, verplicht zijn in 
bepaalde situaties informatie te leveren over 
de betaling aan de Belastingdienst. 

Wij verwijzen ook graag naar ons alert in dit 
kader.

Welke gegevens worden verstrekt?

Wanneer de renseigneringsverplichting van 
toepassing is, dienen de onderstaande 
gegevens te worden verstrekt aan de 
Belastingdienst:

• Uitbetaalde bedrag.

• Naam, geboortedatum, adres en 
Burgerservicenummer van de natuurlijke 
persoon aan wie de betaling is verricht.

• Datum van de betaling.  Let op! Deze 
verplichting is recentelijk toegevoegd in 
de publieksdocumentatie van de 
Belastingdienst.

Wij willen u er op attenderen dat de melding 
compleet moet worden ingediend. Indien 
een van bovenstaande gegevens mist dan 
wordt de melding niet geaccepteerd door de 
Belastingdienst en is feitelijk niet aan de 
wettelijke verplichting voldaan.

Sanctie

Het onjuist of onvolledig verstrekken van de 
gegevens is wettelijk strafbaar gesteld met 
een geldboete van maximaal € 9.000 of een 
hechtenis van ten hoogste zes maanden.

Indien de gegevens opzettelijk niet of niet 
op tijd worden aangeleverd, dan kan de 

geldboete oplopen tot maximaal € 25.000. 
Worden de gegevens opzettelijk onjuist of 
onvolledig aangeleverd, dan bedraagt de 
geldboete maximaal € 90.000. Uiteraard ligt 
de bewijslast om aan te tonen dat sprake is 
van opzet bij de belastinginspecteur.

Achterwege blijven verplichting

In bepaalde gevallen kan de 
renseigneringsverplichting achterwege 
blijven: 

1. de werkzaamheden zijn verricht als 
werknemer, artiest, of beroepssporter of 
lid van een buitenlands gezelschap of als 
inwoner van een land die in de 
hoedanigheid van artiest, beroepssporter 
of lid van een gezelschap geen belasting 
verschuldigd is in Nederland; 

2. de werkzaamheden zijn verricht als 
vrijwilliger;

3. de werkzaamheden en diensten, 
waarvoor een factuur is uitgereikt 
waarop omzetbelasting is vermeld; 

4. de vergoedingen voor een auteursrecht 
of naburig recht aan erfgerechtigden. 

Renseigneringsplicht Toezichthouders

De renseigneringsplicht geldt ook voor alle 
toezichthouders tenzij het gaat om 
uitbetalingen waarbij loonbelasting wordt 
geheven. Hieronder vallen ook 
toezichthouders die gekozen hebben voor de 
zogenoemde opting-in regeling. 
Toezichthouders die factureren via hun BV 
vallen ook onder de verplichting. 
Toezichthouders zijn als natuurlijk persoon 
benoemd in hun rol als toezichthouder 
ondanks dat een overeenkomst met de BV is 
afgesloten.

https://www2.deloitte.com/nl/nl/pages/tax/articles/renseigneringsverplichting.html
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Loonheffingen

Laadpaal

Inleiding

De Belastingdienst stelt jaarlijks een 
‘Handboek Loonheffingen’ beschikbaar, met 
daarin informatie over de loonheffingen. Een 
aantal keer per jaar wordt dit handboek 
geüpdatet, waarin de belangrijkste 
wijzigingen omtrent de loonheffingen 
worden verwerkt en/of andere onderwerpen 
worden verduidelijkt. 

In oktober is de nieuwste versie beschikbaar 
gesteld. Eén van de wijzigingen betreft de 
laadpaal van de werknemer. 

Indien er een laadpaal bij werknemer thuis 
wordt geplaatst of een laadpaal wordt 
vergoed (maximaal tegen de kostprijs), dan 
zijn de voordelen voor werknemer al in 
bijtelling privégebruik verwerkt en zijn, 

volgens het beleid van de Belastingdienst 
intermediaire kosten. 

Laadpaal bij uitdiensttreding

De wijziging in het handboek ziet op de 
laadpaal bij uitdiensttreding. 

Indien de laadpaal niet wordt 
teruggevorderd van de werknemer bij 
uitdiensttreding of indien  geen elektrische 
auto meer aan de werknemer ter 
beschikking wordt gesteld, kan de 
achtergebleven laadpaal een verstrekking 
vormen die als loon wordt belast. Dit kan tot 
problemen leiden, omdat de waarde van de 
laadpaal waarover afgerekend moet worden 
niet altijd duidelijk is. Indien gewenst, 
kunnen wij indien deze situatie zich 
voordoet ondersteuning bieden. 

Registreren CO2-uitstoot van woon-werk en zakelijk verkeer 

Inleiding

Zoals in onze vorige nieuwsbrief al 
aangekondigd, heeft de Staatssecretaris van 
Infrastructuur en Waterstaat in april 2022 
een nieuw besluit gepresenteerd.  Dit besluit 
houdt in dat vanaf 1 januari 2023 
werkgevers met 100 of meer werknemers 
de CO2-uitstoot van haar werknemers in het 
kader van de dienstbetrekking (woon-
werkverkeer en zakelijke reizen) gaan 
registreren en vervolgens moeten melden.

Wijziging

Deze CO2-registratieverplichting is voorlopig 
uitgesteld tot 1 juli 2023. De 
Staatssecretaris geeft aan dat het niet 
haalbaar is dit besluit op 1 januari 2023 al in 
werk te laten treden. 

Dit houdt in dat werkgevers over de tweede 
helft van 2023 de CO2-uitstoot van 
werknemers moeten registeren. Hiervoor 
wordt een digitaal platform beschikbaar 
gesteld via de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland (RVO). Dit 
platform is momenteel nog in ontwikkeling.
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Loonheffingen

Zzp’ers

Inleiding

De ontwikkelingen omtrent de ZZP’ers lijken 
nu echt in beweging te komen. Binnenkort 
wordt er een belangrijke uitspraak verwacht 
en aan het eind van het jaar komt de 
langverwachte kamerbrief. 

Deliveroo uitspraak

De Hoge Raad doet (vermoedelijk) eind 
december 2022 uitspraak in de zaak 
Deliveroo en geeft dan aan of 
maaltijdbezorgers werken op basis van een 
arbeidsovereenkomst of werkzaam zijn als 
zzp’er. Wij verwachten dat de uitkomst van 
deze zaak voor een wending kan zorgen, 
indien de conclusie van de Advocaat-
Generaal wordt gevolgd. De Advocaat-
Generaal stelt namelijk dat de 
maaltijdbezorgers in een gezagsrelatie staan 
tot Deliveroo omdat de werkzaamheden 
onderdeel uitmaken van de bedrijfsvoering 
van Deliveroo. 

In de praktijk worden er door veel 
opdrachtgevers (tijdelijk) ZZP’ers ingehuurd 
voor werkzaamheden die onderdeel 
uitmaken van de bedrijfsvoering. Deze 
ZZP’ers zijn doorgaans werkzaam op basis 
van de modelovereenkomst geen gezag. 
Hiermee kan het arrest een veel groter 
gevolg hebben dan alleen voor de bezorgers 
van Deliveroo.

Opvolging Wet DBA

In oktober 2022 zijn  Kamervragen gesteld 
aan de Minister van Sociale Zaken omtrent  

zelfstandigen. De Minister bevestigde dat zij 
eind december met een conceptplan komt.

De Minister wil dat er een rechtsvermoeden 
van werknemerschap komt, indien iemand 
werkt onder een bepaald uurtarief. Er 
komen waarschijnlijk geen sectorspecifieke 
criteria om te bepalen wanneer een 
zelfstandige ingehuurd mag worden. 
Daarnaast onderzoekt de Minister nog 
steeds de mogelijkheid van het invoeren  
van een verplichte 
arbeidsongeschiktheidsverzekering voor 
zelfstandigen.  In een volgende nieuwsbrief 
hopen we meer aandacht aan de plannen 
van de Minister te kunnen geven.

Handhaving

De staatssecretaris en Minister geven aan 
dat de Belastingdienst vaker gaat 
handhaven op schijnzelfstandigheid. Eind 
2022 komen zij met een stappenplan 
omtrent de intensivering van de 
handhaving. Afgelopen zomer is al 
aangekondigd dat het 
handhavingsmoratorium uiterlijk 1 januari 
2025 zal eindigen.

Als gevolg van deze ontwikkelingen , 
adviseren wij om het inhuurproces rondom 
ZZP’ers goed in kaart te brengen en te 
zorgen dat er een goede nalevering is van 
hetgeen contractueel is overeengekomen.
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Loonheffingen

Wijzigingen WKR

Inleiding

Op Prinsjesdag 2022 maakte het kabinet op 
het laatste moment bekend dat de vrije 
ruimte binnen de werkkostenregeling (WKR) 
wordt verhoogd naar 1,92% over de eerste 
€ 400.000 in plaats van de huidige 1,7%. 

Aanpassing wijziging

In de vierde nota van wijziging op het 
Belastingplan 2023 is opgenomen dat 

de vrije ruimte in de werkkostenregeling 
eenmalig verhoogd wordt naar 3% over de 
eerste € 400.000 fiscale loonsom in 2023. 
Deze beslissing is gemaakt in het kader van 
de stijgende (energie) prijzen. Middels de 
vergroting van de vrije ruimte kan de 
werkgever eenmalig meer onbelaste 
vergoedingen aan werknemers geven. Dit 
betekent een tijdelijke extra vrije ruimte van 
maximaal € 5.200,- per inhoudingsplichtige.
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Btw

Hoge Raad beantwoordt prejudiciële vragen Rechtbank over begrip ‘in 
wezen nieuwbouw’ (1)

De Hoge Raad heeft op 4 november 2022 
prejudiciële vragen van de Rechtbank 
Zeeland-West-Brabant beantwoord over de 
uitleg van het criterium ‘in wezen 
nieuwbouw’. In een vorige nieuwsbrief 
hebben wij hier ook al aandacht aan 
besteed.

Een verduidelijking van dit criterium door de 
Hoge Raad is met name van belang voor 
woningcorporaties die betrokken zijn bij de 
transformatie en/of een ingrijpende 
verbouwing van bestaand vastgoed.

Achtergrond

Uit eerdere rechtspraak blijkt dat een 
vervaardigd goed volgens de Hoge Raad  is 
voortgebracht indien ‘in wezen nieuwbouw’ 
heeft plaatsgevonden. Het is belangrijk om 
vast te stellen in hoeverre dit aan de orde 
is, want in het geval van ‘in wezen 
nieuwbouw’ is de levering van de 
vervaardigde onroerende zaak belast met 
21% btw, en kan de samenloopvrijstelling 
voor de overdrachtsbelasting worden 
toegepast. Wanneer de werkzaamheden aan 
de onroerende zaak niet hebben geleid tot 
‘in wezen nieuwbouw’ is de levering van het 
onderliggende vastgoed normaal gesproken 
vrijgesteld van btw en de verkrijging belast 
met overdrachtsbelasting. Daarnaast kan, 
indien sprake is van ‘in wezen nieuwbouw’, 
het verlaagde btw-tarief op bijvoorbeeld 
stukadoren, schilderen en het aanbrengen 
van isolatiemateriaal sowieso niet worden 
toegepast, ook niet als reeds sprake is van 
een woning.

Prejudiciële vragen

Er heerst echter onduidelijkheid bij 
verkrijgers van vastgoed (waaronder 
woningcorporaties) en de Belastingdienst 
over hoe het criterium ‘in wezen nieuwbouw’ 
ingevuld dient te worden. Volgens de 
Rechtbank heeft in de rechtspraak namelijk 
geen eenvormige invulling van het begrip ‘in 
wezen nieuwbouw’ plaatsgevonden.

De Rechtbank heeft de Hoge Raad daarom 
verzocht de volgende vragen door middel 
van een prejudiciële beslissing te 
beantwoorden:

• Dient de beoordeling of na 
(verbouwings)werkzaamheden aan een 
onroerende zaak ‘in wezen nieuwbouw’ is 
gerealiseerd plaats te vinden aan de hand 
van de volgende criteria:

o wijzigingen in de bouwkundige 
identiteit/uiterlijke herkenbaarheid;

o wijzigingen in de bouwkundige 
constructie;

o wijzigingen in functie in de zin van 
aanwendingsmogelijkheden;

o de grootte van de gedane 
investeringen en/of de door 
verbouwing gerealiseerde 
meerwaarde; dan wel (mede) aan 
de hand van andere criteria?

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

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

Hoge Raad beantwoordt prejudiciële vragen Rechtbank over begrip ‘in 
wezen nieuwbouw’ (2)

Uitspraak Hoge Raad

Bij de beoordeling of in wezen een nieuw 
gebouw is ontstaan, stelt de Hoge Raad 
voorop dat moet worden vastgesteld wat er 
in bouwkundig opzicht met het bestaande 
gebouw is gebeurd.

Wijzigingen in de bouwkundige constructie –
daaronder begrepen de vervanging van (een 
deel van) de bestaande bouwkundige 
constructie – zijn daarbij doorslaggevend en 
leiden volgens de Hoge Raad potentieel tot 
een verbouwing die zo ingrijpend is geweest 
dat daardoor in wezen een nieuw gebouw is 
ontstaan.

Of hier sprake van is, is afhankelijk van de 
omstandigheden van het geval. Een 
verbouwing zal echter niet snel zó ingrijpend 
zijn dat daardoor in wezen een vervaardigd 
gebouw ontstaat, aldus de Hoge Raad.

Overig factoren, zoals (i) wijzigingen in de 
bouwkundige identiteit/uiterlijke 
herkenbaarheid, (ii) functiewijzigingen, (iii) 
de grootte van de investeringen en (iv) de 
door verbouwing gerealiseerde meerwaarde, 
kunnen aanwijzingen zijn bij de beoordeling 
of een nieuw gebouw is ontstaan. 

Doorslaggevend zijn zij echter niet, niet op 
zichzelf, maar ook niet tezamen genomen. 
Tevens zijn geen van die vier genoemde 
punten noodzakelijk om te spreken van ‘in 
wezen nieuwbouw’.

Belang voor de praktijk

Dit arrest maakt duidelijk dat de Hoge Raad 
vasthoudt aan zijn eerdere jurisprudentie 
omtrent het begrip ‘in wezen nieuwbouw’. 
Verder is duidelijk dat de mate van wijziging 
van de bouwkundige constructie het enige 
relevante vereiste is, maar stelt de Hoge 
Raad wel dat het een feitelijke toets vereist 
of sprake van is een in wezen nieuw 
gebouw. De andere relevante elementen 
zoals hierboven opgenomen vormen louter 
een aanwijzing, maar niet meer dan dat. 
Gezien de feitelijkheid verwachten wij dan 
ook dat hierover discussie zal blijven 
ontstaan tussen de Belastingdienst en 
belastingplichtigen.

Eind november 2022 verwachten wij de 
uitspraak van de Hoge Raad in de 
wollenstoffenfabriekzaak. Mogelijk biedt dat 
arrest meer aanwijzingen hoe het arrest van 
4 november 2022 moet worden toegepast.
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Overdrachtsbelasting

Anticiperen op verhoging tarief overdrachtsbelasting per 1 januari 2023

Verhoging algemeen tarief 
overdrachtsbelasting

In het Belastingplan 2023 is een verhoging 
van het algemeen tarief in de 
overdrachtsbelasting opgenomen van 8% 
naar 10,4%. Deze verhoging vindt plaats 
per 1 januari 2023. 

Dit algemene tarief geldt enerzijds voor de 
verkrijging van woningen die niet anders 
dan tijdelijk als hoofdverblijf worden 
gebruikt. Hieronder vallen onder meer 
aankopen van woningen door 
woningcorporaties. 

Anderzijds zal het algemeen tarief van 
10,4% betrekking hebben op de verkrijging 
van niet-woningen, zoals bedrijfsgebouwen, 
bedrijfsruimten, grond die bestemd is voor 
woningbouw (indien geen sprake is van de 
btw-belaste levering van een bouwterrein) 
en hotels en pensions.

Levering onder ontbindende 
voorwaarden (‘Groninger akte’)

Voor deze tariefsverhoging is geen 
overgangsregeling getroffen. Om het hogere 
tarief te vermijden dient de verkrijging van 
het desbetreffende vastgoed daarom 
simpelweg in 2022 plaats te vinden. Dit kan 
betekenen dat een voorgenomen verkrijging 
in 2023 naar voren dient te worden gehaald. 

Indien nodig of gewenst kan aan een 
dergelijk levering een ontbindende 
voorwaarde worden verbonden, waaronder 

de levering fiscaal neutraal kan worden 
teruggedraaid indien de ontbindende 
voorwaarde zou worden vervuld. Een 
voorbeeld van een dergelijke ontbindende 
voorwaarde is het niet betalen van de 
volledige koopsom door de koper op een 
afgesproken tijdstip. Het leveren van 
vastgoed met gebruikmaking van een 
ontbindende voorwaarde wordt in de 
praktijk ook wel de ‘Groninger akte’ 
genoemd.

Eerdere verkrijging economische 
eigendom

Als een verkrijging van de juridische 
eigendom niet naar voren kan worden 
gehaald zou nog overwogen kunnen worden 
om een eerdere verkrijging van de 
economische eigendom van het vastgoed te 
realiseren. Dat kan op verschillende 
manieren, bijvoorbeeld door aan de koper 
alvast aan het einde van 2022 het recht te 
geven op de te realiseren huuropbrengsten 
tot aan de juridische levering. De verkrijging 
van de economische eigendom wordt dan 
tegen 8% belast en de latere verkrijging van 
de juridische eigendom leidt dan niet meer 
tot heffing, ervan uitgaande dat het 
vastgoed in de korte tijd tussen de twee 
verkrijgingen niet in waarde zal zijn 
gestegen. 

Wilt u naar aanleiding van het bovenstaande 
meer informatie, neem dan gerust contact 
op met uw Deloitte contactpersoon. 
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Overig - Verhuurderheffing

Wetsvoorstel afschaffing verhuurderheffing ingediend

Op 6 oktober is het wetsvoorstel tot 
afschaffing van de verhuurderheffing per 
1 januari 2023 ingediend. 

Het wetsvoorstel houdt in dat niet het tarief 
op 0% wordt gezet, maar dat de wet met 
alle bijbehorende bepalingen daadwerkelijk 
wordt afgeschaft. 

Het wetsvoorstel bevat geen 
overgangsmaatregel voor RVV verklaringen 

met een datum van 1 oktober t/m 31 
december 2022. Volgens het kabinet is hier 
geen budgettaire dekking voor. In de 
behandeling van het wetsvoorstel in de 
vaste Kamercommissie voor Binnenlandse 
Zaken op 2 november jl. zijn hier geen 

vragen meer over gesteld. 
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Overig – DAC7

DAC7 verplichtingen voor digitale woonruimteverdeling-/verhuurplatforms

Wetsvoorstel DAC7

Momenteel is er een wetsvoorstel aanhangig 
waaronder digitale platforms vanaf 1 januari 
2023 al verplicht zullen worden om 
informatie van verkopers en dienstverleners 
die actief zijn op hun platform te 
verzamelen, verifiëren en (vanaf 2024) te 
rapporteren aan de Belastingdienst. Dit 
wetsvoorstel is gebaseerd op de Europese 
richtlijn voor gegevensuitwisseling digitale 
platformen (DAC7) en wordt 
geïmplementeerd in de Wet op de 
internationale bijstandsverlening (WIB).

Verhuur via een platform

Deze verplichtingen zullen van toepassing 
zijn op platforms die faciliteren in de 
verkoop van goederen en op een aantal 
specifieke dienstverleningen, waaronder de 
verhuur van onroerend goed. Wanneer het 
in contact brengen van huurders en 
woningcorporaties via een website van een 
derde-partij of aparte entiteit gebeurt, kan 
deze website kwalificeren als een platform 
met rapportageverplichtingen. Dit platform 
kan ook bestaan uit een website 
ondergebracht in een aparte rechtspersoon 
die is opgezet door een samenwerking van 
woningcorporaties in een bepaalde regio, zo 
begrijpen wij ook vanuit de Belastingdienst. 
Gevolg hiervan is dat het platform 
inlichtingen over de woningcorporaties en de 
verhuuractiviteiten die via het platform 
plaatsvinden moet doorgeven aan de 
Belastingdienst.

Relevante gegevens voor DAC7

De informatie die verzameld, geverifieerd en 
doorgegeven moet worden bestaat onder 
andere uit de namen, fiscale nummers, 
adressen van de aanbieders op het platform 
en de adressen van de woningen, 
kadastergegevens, betaalde (huur-) 
bedragen en bankrekeningnummers met 
betrekking tot de verhuuractiviteiten die via 
het platform plaatsvinden.

Gegevens verzamelen vanaf 1 januari 
2023

Voor 31 januari 2024 moeten digitale 
platforms de transacties die hebben 
plaatsgevonden in 2023 rapporteren. Dit 
betekent dat digitale platforms vanaf 1 
januari 2023 gegevens moeten verzamelen 
over aanbieders en de transacties die zij 
verrichten via het platform. Het is daarom 
raadzaam om na te gaan of een website 
waarop woningen van uw woningcorporatie 
worden verhuurd onder deze verplichting 
valt. Niet (of niet op tijd) voldoen aan deze 
verplichtingen kan leiden tot boetes en 
mogelijk strafrechtelijke vervolging.

Deloitte kan u ondersteunen bij het in kaart 
brengen van de rapportageverplichtingen 
die mogelijk van toepassing zijn op de 
online verhuuractiviteiten via een platform 
waar uw woningcorporatie bij betrokken is.
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Overig - Energiebelasting

Teruggaaf energiebelasting (1)

In deze nieuwsbrief informeren wij u over de 
mogelijkheden om voor uw organisatie te 
onderzoeken of deze in aanmerking komt 
voor een teruggaaf energiebelasting.

Met behulp van een door ons ontwikkelde 
robot kunnen wij u eenvoudig inzicht geven 
in de mogelijkheden voor een teruggaaf 
energiebelasting.

Aanleiding

Energiebelasting en Opslag Duurzame 
Energie (ODE) betaalt u via de energienota 
aan de energieleverancier. De 
energieleverancier betaalt de door haar 
geïncasseerde energiebelasting en ODE op 
haar beurt weer door aan de 
Belastingdienst.

Mogelijkheden voor een teruggaaf 
energiebelasting 

De wet biedt echter diverse mogelijkheden 
om een teruggaaf van energiebelasting te 
realiseren en daarmee een besparing ten 
aanzien van de energiekosten te krijgen. 
Kortgezegd is een teruggaaf van de 
energiebelasting mogelijk in het specifieke 
geval dat sprake is van één hoofdaansluiting 
voor de levering van elektriciteit bij een 
complex met meerdere zelfstandige WOZ-
objecten. De factuur van de 
energiemaatschappij wordt door uw 
organisatie ontvangen en niet door de 
bewoners individueel.

Een verzoek teruggaaf energiebelasting 
heeft in beginsel betrekking op de huidige 
verbruiksperiode. Wij zien echter ook goede 
mogelijkheden om voor de voorliggende vijf 
jaren een teruggaaf energiebelasting te 

realiseren. Daarmee kan de besparing 
aanzienlijke vormen aannemen. Bovendien 
heeft uw organisatie daarbij nog recht op 
een teruggaaf van de in verband hiermee 
verschuldigde BTW.

Verjaren 2017

Gelet op de vijfjaarstermijn is het aldus van 
belang om nog voor het einde van het jaar 
te onderzoeken of uw organisatie nog recht 
heeft op een teruggaaf energiebelasting. 
Immers, tot en met 31 december 2022 
heeft uw organisatie dan nog recht op een 
teruggaaf energiebelasting over 2017. Vanaf 
1 januari 2023 vervalt dit recht over 2017 
en verliest u daarmee mogelijk een 
(aanzienlijk) deel van uw teruggaaf 
energiebelasting.

Energiebelastingscan 

Het inschatten of een wooncomplex in 
aanmerking komt voor een teruggaaf 
energiebelasting wordt – al dan niet ten 
onrechte – vaak als arbeidsintensief 
ervaren. Tevens zien wij in de praktijk dat 
door miscommunicatie of onbekendheid op 
het terrein van de energiebelasting nog niet 
is verzocht om een teruggaaf 
energiebelasting of ten onrechte is afgezien 
van een dergelijk verzoek.

De door Deloitte ontwikkelde robot (de 
Energiebelastingscan) identificeert of de 
complexen/adressen van uw organisatie 
mogelijk voldoen aan de voorwaarden en 
daarmee in beginsel in aanmerking kunnen 
komen voor een teruggaaf van 
energiebelasting.
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Overig - Energiebelasting

Teruggaaf energiebelasting (2)

Voor het kunnen uitvoeren van de 
energiebelastingscan kunnen wij gebruik 
maken van bij uw organisatie reeds 
bestaande (Excel) lijsten met daarin een 
overzicht van jullie woningenbezit. Dit kan 
bijvoorbeeld een WOZ-lijst, MVA-staat of 
een overzicht met alle huurwoningen zijn. 
Belangrijk is dat in ieder geval de volgende 
informatie op de lijst is opgenomen: Adres, 
Huisnummer, Postcode en Woonplaats.

Wat biedt Deloitte

Wij hebben jarenlange ervaring in het 
realiseren van teruggaven energiebelasting. 
In de praktijk zien wij dat organisaties soms 
niet of beperkt gebruik maken van de 
mogelijkheden die de energiebelasting hun 
biedt. Daarom hebben wij de eerder 
genoemde scan ontwikkeld. Daarnaast 
kunnen wij uw organisatie assisteren bij het 
realiseren van de teruggaaf 
energiebelasting. Door onze goede 
contacten met de Belastingdienst en ons 
gestandaardiseerde teruggaafprocedure 
kunnen wij uw organisatie op efficiënte wijze 
assisteren bij het realiseren van een zo hoog 
mogelijke teruggaaf energiebelasting. Met 
de energiebelastingscan zetten wij de 
volgende stap met onze werkzaamheden 
waarmee wij u op voorhand een inschatting 

kunnen geven van mogelijk kwalificerende 
complexen zonder dat u hiervoor zelf werk 
hoeft uit te voeren. Dit bespaart uw 
organisatie een hoop tijd en geld en geeft u 
direct duidelijkheid en zekerheid over de 
mogelijkheden voor een teruggaaf 
energiebelasting.

Contact 

Mocht u naar aanleiding van het 
bovenstaande nog vragen hebben of 
interesse hebben in de energiescan, dan 
kunt u contact opnemen met Martijn Hoffer, 
Cissy Renkers of Martijn Boonstra. 

Martijn Hoffer
Tel: + 31 88 288 6097
Email: MaHoffer@deloitte.nl

Cissy Renkers
Tel: + 31 88 288 4231
Email: crenkers@deloitte.nl

Martijn Boonstra 
Tel: + 31 88 288 4246
Email: MBoonstra@deloitte.nl

mailto:MaHoffer@deloitte.nl
mailto:crenkers@deloitte.nl
mailto:MBoonstra@deloitte.nl


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 2022 
aanbieden. De genoemde periode is in alle gevallen onder voorbehoud. 

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

Wat? Wanneer?

Gevolgen opzeggen VSO2(a) Dinsdag 6 december (13.30 – 15.00)
Uitnodiging wordt binnenkort verstuurd. Wij
hebben er voor gekozen dit webinar te plannen
na de bijeenkomst van de Belastingdienst op 30 
november, zodat de informatie die daar wordt
verstrekt ook kan worden meegenomen.

Webinar actualiteiten Wet Normering 
Topinkomens (WNT) 2022

Donderdag 8 december (10.00 – 12.00). 
Via deze link kunt u meer informatie vinden over 
het programma en kunt u zich inschrijven

Fiscale positie in de jaarrekening 
2022

Dinsdag 13 december (09.00 – 11.00)
Via deze link kunt u meer informatie vinden over 
het programma en kunt u zich inschrijven

Fiscale actualiteiten voor 
woningcorporaties

Eind januari / begin februari 2023

Keten- en inlenersaansprakelijkheid Februari 2023

mailto:STimmermans@deloitte.nl
https://view.deloitte.nl/PS-202211-Webinar-actualiteiten-Wet-Normering-Topinkomens-WNT-2022_01-Landing-Page.html
https://view.deloitte.nl/PS-LOCAL-WOCO-202211-webinar-VPB_01-Landing-Page.html
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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

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.  

Loonheffingen

Ingrid Boink

Senior Manager
(t) 088 288 1279 
(e) IBoink@deloitte.nl

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