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VOORWOORD 

Op 26 november 2014 heeft het BDO Tax Fund met het congres ‘De fiscale positie van 
woningcorporaties: verleden, heden en toekomst’ de fiscale positie van woningcorporaties  
in de schijnwerpers gezet. Het onderwerp was zeer actueel omdat de parlementaire 
commissie kort daarvoor haar rapport over de positie van woningcorporaties in het 
algemeen had uitgebracht. We waren dan ook verheugd dat de voorzitter van de 
parlementaire commissie, Roland van Vliet, spreker was op het congres.
De aanwezigen werden getrakteerd op boeiende en inspirerende lezingen over deze 
maatschappelijk zo relevante sector. Zo sprak Sjef Leijs over de historische ontwikkeling 
van woningcorporaties; hij beoordeelde of de vennootschapsbelastingplicht nog wel past  
bij de woningcorporatiesector zoals deze thans bestaat. Stan Stevens borduurde hierop 
voort en keek nog verder naar de toekomst. Hoe zou de belastingplicht van een maat- 
schappelijke onderneming eruit moeten zien? Studenten Karim Hamdioui en Ruud Lemmens  
presenteerden hun onderzoek over de vennootschapsbelastingplicht. Zij analyseerden 
de vennootschapsbelastingopbrengsten van woningcorporaties over de afgelopen jaren 
en deden voorspellingen over de belastingopbrengst in de komende jaren. Peter Essers 
hield in zijn betoog de verhuurderheffing tegen het licht.

In deze bundel zijn de lezingen uitgewerkt. Het zijn allemaal zeer lezenswaardige 
bijdragen, die hun nut kunnen hebben bij het bepalen van de fiscale toekomst van 
woningcorporaties.

Namens het BDO Tax Fund
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DE FISCALE POSITIE VAN WONINGCORPORATIES 
IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING1

mr. J.C.F.M. Leijs en drs. R.H.C.J. van den Hurk2

1 Inleiding

Sinds de verzelfstandiging van woningcorporaties in de jaren 90 van de vorige eeuw 
hebben woningcorporaties zich ontwikkeld tot organisaties die naast activiteiten in het 
kader van de sociale huisvesting een breed scala van activiteiten ontplooiden. Met 
verschillende van deze activiteiten traden woningcorporaties in concurrentie met markt- 
partijen. Er was echter geen gelijk fiscaal speelveld. Woningcorporaties waren namelijk 
vrijgesteld van vennootschapsbelasting, terwijl andere marktpartijen dat niet waren. 
Woningcorporaties zijn daarom uiteindelijk integraal belastingplichtig geworden (met 
ingang van 2008). Die integrale vennootschapsbelastingplicht betekent dat woning- 
corporaties vanaf 1 januari 2008 niet alleen belast worden voor de activiteiten waarmee 
ze in concurrentie treden, maar ook belastingplichtig zijn voor de activiteiten waarvoor 
zij ooit zijn opgericht: de sociale huisvesting.

Mede door alle schandalen die zich de afgelopen jaren hebben voorgedaan binnen de 
sector wordt nu ook nadrukkelijk door de politiek aangegeven dat de woningcorporaties 
terug moeten naar hun kerntaak3. Op basis van de Woningwet en het Besluit Beheer 
Sociale Huursector (BBSH) houdt deze kerntaak in dat een woningcorporatie 90% van 
haar woningbezit beschikbaar moet stellen aan huishoudens met een maximaal inkomen  
van € 34.678 per jaar (in 2014). De overige 10% van de woningen mag beschikbaar zijn 
voor inkomens boven genoemde grens.

Daarmee komt ook de vraag op of de integrale vennootschapsbelastingplicht nog past 
bij woningcorporaties. In deze bijdrage bekijken we de problematiek van verschillende 
kanten om zo een antwoord te formuleren.

1 Dit artikel is een bewerking van de presentatie  

die J.C.F.M. Leijs heeft gehouden tijdens het 

BDO Tax Fund Congres op 26 november 2014.  

De titel van deze presentatie was: ‘Een partiële  

vennootschapsbelastingplicht voor woning- 

corporaties past vanuit het perspectief van de  

Wet Vpb 1969 beter bij de woningbouw- 

corporaties dan een integrale belastingplicht’.

2 Werkzaam bij BDO Belastingadviseurs in 

Tilburg.

3 Kamerstukken II 2014/15, 33606, 4.
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2 Historisch overzicht

Voor een duidelijk beeld is het relevant kort stil te staan bij de oorsprong en historische 
ontwikkeling van woningcorporaties. Tot begin 20e eeuw waren de woonomstandigheden  
van de laagst betaalden in Nederland op het platteland redelijk te noemen. In de steden 
waren de woonomstandigheden door de urbanisatie, de trek van de bevolking van het 
platteland naar de steden, echter erbarmelijk. Een citaat uit 1855:4 “De holen der mensen –  
en anders mogen wij die woningen van velen uit de min gegoede stand niet noemen – staan  
niet zelden ten achter bij de plaatsen, die ten verblijve voor vele dieren zijn afgezonderd”.  
Oftewel de woonomstandigheden van de arbeidersklasse waren van mindere kwaliteit 
dan die van de varkens die gehouden werden op het platteland.
De overheid vond in die tijd dat de burgers zelf verantwoordelijk waren voor hun 
huisvesting.
Binnen de gegoede burgerij werd langzamerhand een aantal initiatieven ontplooid om 
goede en gezonde arbeidswoningen te bouwen. Dat was ook in hun eigen belang want 
ze hadden behoefte aan goede, gezonde arbeiders. Uitgangspunt voor de financiering 
was dat de exploitatie op zijn minst kostendekkend moest zijn. Dit leidde veelal tot 
‘kleine arbeidswoningen met beperkte faciliteiten’.5

In de periode 1852-1900 werden de eerste woningbouwverenigingen opgericht door 
groepen arbeiders die op coöperatieve basis hun woonsituatie wilden verbeteren.  
Deze verenigingen realiseerden betaalbare woningen voor hun ‘leden’.6

In 1901 werd de zogenoemde Woningwet ingevoerd. Hierin werd het grondwettelijk recht  
op huisvesting vastgelegd. In deze wet legde de rijksoverheid de kaders van het volkshuis- 
vestingsbeleid vast, waarbij de uitvoering kwam te liggen bij de gemeenten. Deze wet 
vormde het raamwerk voor de woningcorporaties die wij nu kennen. Op basis van genoemde  
wet kon de overheid leningen7 (rijksvoorschotten) en exploitatiesubsidies8 verstrekken aan  
zogenoemde erkende ‘toegelaten instellingen’ voor het bouwen van woningen die aan 
bepaalde kwaliteitseisen voldeden. Om als instelling te worden toegelaten, diende voldaan  
te worden aan een aantal voorwaarden:
 uitsluitend werkzaam zijn in het belang van de volkshuisvesting;
 op non-profitbasis opereren;
 exploitatieoverschotten dienen opnieuw in het belang van de  

volkshuisvesting besteed te worden.

Op basis van de Woningwet 1901 werden tussen 1901 en 1934 en later in het kader van 
de wederopbouw na WO II tot in 1994 vooral leningen en subsidies verstrekt. In de periode  
na 1994 worden daar voor met name huurders met de laagste inkomens nog inkomens- 
afhankelijke subsidies aan toegevoegd.9
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4 Rapport uit 1855 van het Koninklijk Instituut  

van Ingenieurs.

5 Rapport uit 1855 van het Koninklijk Instituut  

van Ingenieurs.

6 Pas in 1947 bij de invoering van de Woon- 

ruimtewet woningcorporaties was niet 

langer vereist dat er alleen gebouwd werd 

voor hun leden.

7 Het verstrekken van leningen aan Toegelaten  

Instellingen (TI’s) zonder dat deze beschikten  

over eigen vermogen, vaak met een looptijd 

van 50 jaar.

8 Steun in de vorm van het dekken van exploi- 

tatietekorten (objectgebonden) subsidies. 

Deze subsidies, vaak met een looptijd van de  

gehele exploitatie (50 jaar) waren met name  

gebaseerd op het verschil tussen een kosten- 

dekkende exploitatie van een dergelijke huur- 

woning en het bedrag dat als redelijke huur 

zou mogen gelden. Tot 1919 werd een bedrag  

overeenkomend met maximaal 1/7e-1/6e deel  

van het gezinsinkomen als een redelijke huur  

gezien. Daarbij werden ook de exploitatie- 

kosten en de kwaliteit van de woning in 

mee gewogen.

9 Subjectgebonden huursubsidie (1974 Den 

Uijl) en later huurtoeslag.
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Direct na de Tweede Wereldoorlog moest begonnen worden met de wederopbouw van 
Nederland. De woningnood was op dat moment groot en werd nog verder vergroot door  
de bevolkingsexplosie in de jaren 50. Op dat moment kende Nederland inmiddels een 
lange traditie van sociale huisvesting waarin een belangrijke rol is weggelegd voor de 
gemeentes en de woningcorporaties.

In de periode 1946-1962 werden ongeveer 1 miljoen woningen gebouwd. Vervolgens 
werden er in de periode tot 1979 nog eens 1 miljoen woningen bijgebouwd. De rol van de  
woningcorporaties wordt ook nog eens duidelijk in de groei van het aantal woningen dat 
zij in bezit hebben. Waar een gemiddelde woningcorporatie in 1947 nog 190 woningen 
bezat, groeit dit aantal tot 900 woningen in 1971 om vervolgens door te groeien tot 
gemiddeld 2.250 woningen in 1990.

Inmiddels is de rijksbijdrage gegroeid van 85 miljoen gulden in 1980 naar 3,2 miljard gulden  
in 1990, waarbij opgemerkt dient te worden dat de subsidietoezeggingen vaak een looptijd  
van 50 jaar hadden. Doordat de huren inmiddels flink gestegen zijn terwijl de rente en 
inflatie in die jaren laag waren, hebben de woningcorporaties inmiddels een solide financiële  
positie opgebouwd. Vanaf 1988 leent het Rijk niet meer aan de woningcorporaties. 
Vanaf dat jaar konden zij door de borging via het WSW10 namelijk goedkoop lenen op de 
kapitaalmarkt. Er treedt een verdergaande verzelfstandiging op van de woningcorporaties.  
De gedachte die hieraan ten grondslag lag was dat de vermogenspositie van de woning- 
corporaties inmiddels voldoende was om zonder overheidssubsidies de woningvoorraad 
in stand te houden.

Op 1 januari 1993 werd het zogenoemde BBSH van kracht. De invoering van dit besluit 
betekende een verdere verzelfstandiging van de woningcorporaties waarbij het toezicht 
verschoof van voorschriften vooraf naar verantwoording achteraf. In het BBSH werden 
enkele verantwoordingsvelden vastgelegd:
 bij voorrang huisvesten van personen die niet zelfstandig in passende huisvesting 

kunnen voorzien;
 betrekken van huurders bij beleid en beheer;
 waarborgen van de financiële continuïteit;
 zorgdragen voor de kwaliteit van de huurwoningen.

Later komen daar nog bij:
 wonen en zorg (huisvesting van ouderen, gehandicapten, etc.);
 leefbaarheid (in buurten en wijken).

Bij de latere invoering van de belastingplicht spelen deze kerntaken ook nog een belangrijke  
rol. Hier komen we later op terug.

10 Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)  

opgericht in 1983, bevordert de toegang van  

woningcorporaties (TI’s) tot de kapitaalmarkt  

en door de zekerheidsstructuur kunnen zij 

tegen lage rentes geld lenen.



Staatssecretaris Heerma voerde in 1995 de zogenoemde bruteringsoperatie door. De 
woningcorporaties hadden nog vele miljarden (ongeveer 30 miljard) tegoed van de rijks- 
overheid (objectsubsidies) en hadden tegelijkertijd ongeveer hetzelfde bedrag uitstaan 
bij de rijksoverheid in de vorm van rijksleningen. In deze bruteringsoperatie werden de 
leningen gesaldeerd met nog te ontvangen subsidies.
De doelstelling van deze bruteringsoperatie was tweeledig:
 bezuiniging vanuit overheid;
 bouwen moest weer aan de markt worden overgelaten.

Door deze operatie worden woningcorporaties gedwongen op de kapitaalmarkt (her-)
financieringen aan te trekken. Om die (her)financiering betaalbaar te houden werden de 
mogelijkheden van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw verder uitgebreid en was 
inmiddels het CFV11 opgericht.

Deze operatie betekende ook dat woningcorporaties commerciëler moesten worden.  
Ze werden gedwongen om hun verdienmodel aan te passen, zodat ook onrendabele 
investeringen die samenhangen met de sociale verhuur plaats konden blijven vinden. 
Dit leidde er onder meer toe dat woningcorporaties zich naast de sociale verhuur ook 
gingen toeleggen op de verhuur van duurdere huurwoningen, alsmede het ontwikkelen 
van koopwoningen. De hiermee behaalde rendementen werden vervolgens weer 
aangewend voor de volkshuisvesting. Hier begint feitelijk de verstoring van het vanuit 
Europeesrechtelijk perspectief zo belangrijk geachte level playing field op de woning- 
markt. Door de borging van het WSW konden woningcorporaties immers relatief 
goedkoop lenen op de kapitaalmarkt en daarnaast waren zij voor al hun activiteiten 
vrijgesteld voor de vennootschapsbelasting.12

11 Centraal Fonds Volkshuisvesting, zelfstandig  

bestuursorgaan, doelstelling: 1. financieel 

toezicht woningcorporaties; 2. toekennen 

subsidies in verband met de financiële con- 

tinuïteit van de woningcorporaties; 3. het 

verstrekken van info ten behoeve van de 

overheid en woningcorporatiebranche.

12 Tot 1 januari 2004: gold voor woningcorpo- 

raties (TI) een subjectieve vrijstelling in de 

Wet Vpb 1969.
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3 Introductie belastingplicht

Tot 1 januari 2004 waren de woningcorporaties subjectief vrijgesteld voor de vennoot- 
schapsbelasting.13

De aanbevelingen in het rapport van de Werkgroep Marktwerking, Deregulering en 
Wetgevingskwaliteit (hierna MDW-rapport) werden door de regering overgenomen.14 
Dit rapport luidde het einde van de subjectieve vrijstelling in de vennootschapsbelasting 
voor de woningcorporaties in en leidde eerder al tot afschaffing van een vrijstelling voor de  
overdrachtsbelasting in 2003. Van genoemde vrijstellingen zou immers een marktver- 
storende werking uitgaan richting marktpartijen als pensioenfondsen, projectontwikkelaars  
en beleggers.

Per 1 januari 2004 zou de subjectieve vrijstelling van de woningcorporaties beperkt 
gaan worden. De vrijstelling zou namelijk enkel nog gelden voor de activiteiten die door 
het BBSH werden toegestaan, oftewel de eerder genoemde verantwoordingsvelden.15 
De subjectieve vrijstelling van woningcorporaties werd beperkt tot:
‘Lichamen toegelaten om op de voet van de Woningwet werkzaam te zijn in het belang van 
de volkshuisvesting, voor zover zij voordelen behalen uit werkzaamheden die zijn 
toegestaan op grond van het Besluit van 9 oktober 1992, houdende regels betreffende 
instellingen, werkzaam in het belang van de volkshuisvesting, alsmede instellingen welke 
door Onze Minister hiermede zijn gelijkgesteld’.16 

Doordat een wijziging van het BBSH achterwege bleef, bleven de woningcorporaties 
feitelijk voor al hun (‘toegestane’) activiteiten vrijgesteld. Daarom kan gezegd worden 
dat deze wetswijziging feitelijk tot niets heeft geleid en de verstoring van het level 
playing field daarmee niet werd opgeheven.

De politiek bleef vragen om een daadwerkelijke aanpak van de concurrentieverstoring. 
Mede hierdoor is per 1 januari 2006 de vrijstelling daadwerkelijk ingeperkt. De vrijstelling  
bleef alleen van toepassing op de verkrijging (inclusief ontwikkeling), het bezit, het beheer  
en de vervreemding van sociale huurwoningen en maatschappelijk vastgoed. Daardoor 
vielen markthuurwoningen, commercieel vastgoed en koopwoningen buiten de vrijstelling  
en werden de hiermee te behalen resultaten in de belastingheffing betrokken.

Door deze wetswijziging werden woningcorporaties partieel belastingplichtig. Dit betekende  
dat de woningcorporatie voor een deel van haar activiteiten belastingplichtig werd en voor het  
overige werd vrijgesteld. Dit zou met name leiden tot velerlei discussies over hoe hier mee  
om te gaan. Met name op het gebied van de afbakening van de diverse activiteiten als-
mede over de toerekening van bepaalde resultaten zou gediscussieerd kunnen worden.

13 Op grond van artikel 5, eerste lid, onderdeel d  

Wet Vpb 1969.

14 ‘Corporaties tussen vangnet en vrijhandel’, 

Rapport van de Werkgroep Marktwerking, 

Deregulering en Wetgevingskwaliteit,  

Den Haag: 1999.

15 Dit is middels het zogenoemde Amendement  

Giskes, Wetsvoorstel belastingplan 2004, 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2003-2004, 

29210 feitelijk vastgelegd.

16 Aanpassing artikel 5, eerste lid, onderdeel 

d, Wet Vpb 1969.
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Sinds de introductie van de partiële vpb-plicht speelde steeds de vraag: in hoeverre 
drijft een woningcorporatie in fiscale zin een onderneming? Een woningcorporatie kent 
immers de rechtsvorm van een stichting of vereniging. Stichtingen en verenigingen zijn 
enkel vpb-plichtig17 indien en voor zover zij een onderneming drijven. Het verhuren van 
woningen wordt in de literatuur en jurisprudentie vaak betiteld als ‘normaal vermogens- 
beheer’. Een standpunt van de Belastingdienst was dat het enkel verhuren van onroerende  
zaken door een woningcorporatie op zichzelf al een vastgoedonderneming zou opleveren.18

Gezien de complexiteit was er in de branche en vanuit de Belastingdienst behoefte aan 
meer duidelijkheid. In onderling overleg (en samen met externe deskundigen) is toen een  
zogenoemde vaststellingsovereenkomst (VSO 1) tot stand gekomen. In deze VSO 1 werd  
een tweetal modellen uitgewerkt. Het was de bedoeling dat de woningcorporaties een 
keuze zouden maken voor één van de genoemde modellen.

De woningcorporaties konden een keuze maken uit:

 Model 1: juridische scheiding
Hier is sprake van een juridische scheiding, waarbij de vrijgestelde activiteiten door de 
woningcorporatie worden verricht, terwijl de belaste activiteiten zijn ondergebracht in 
één of meerdere dochter-BV’s. In dat geval is de BV belastingplichtig voor de vennoot- 
schapsbelasting en blijft de woningcorporatie feitelijk vrijgesteld van heffing.

 Model 2: administratieve scheiding
Hierbij wordt een administratieve scheiding binnen de woningcorporatie (stichting) 
aangebracht tussen enerzijds de vrijgestelde activiteiten en anderzijds de belaste 
activiteiten. Vervolgens wordt de winst ter zake van de belaste ‘commerciële’ 
activiteiten bij de woningcorporatie in aanmerking genomen.

De VSO kwam medio januari 2007 tot stand. De sector ging er druk mee aan de slag, maar  
in september 2007 werd al snel duidelijk dat de woningcorporaties met ingang van 1 januari  
2008 integraal belastingplichtig zouden worden. Dit, gecombineerd met het feit dat VSO 1  
eenzijdig door de Belastingdienst is opgezegd, is de voornaamste reden dat de VSO in de  
praktijk zeer beperkt door de woningcorporaties is geïmplementeerd.

17 Inmiddels opgenomen in artikel 2 lid 1 

letter e van de Wet Vpb 1969 sinds  

1 januari 2008.

18 Inmiddels denkt de Belastingdienst daar in 

vele gevallen anders over indien er discussies  

ontstaan over vastgoedondernemingen en 

toepassing van de bedrijfsopvolgingsfaciliteit.
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4 Invoering integrale belastingplicht  
 met ingang van 1 januari 2008

Met ingang van 1 januari 2008 werd de integrale vennootschapsbelastingplicht ingevoerd  
voor de woningcorporaties en werd in artikel 2, eerste lid, aanhef en letter d Wet Vpb 
1969 de volgende bepaling opgenomen:

‘1. Als binnenlands belastingplichtigen zijn aan de belasting onderworpen de in  
Nederland gevestigde:
(..)
d. verenigingen en stichtingen die op de voet van de Woningwet bij Koninklijk Besluit zijn 
toegelaten als instellingen die in het belang van de volkshuisvesting werkzaam zijn;’.

Als motivering hiervoor werd wederom het MDW-rapport ten tonele gevoerd, waarin 
geconcludeerd werd dat een subjectieve vrijstelling voor woningcorporaties in de 
vennootschapsbelasting marktverstorend zou werken.

Wellicht belangrijker was het beoogde budgettaire effect. De belastingopbrengst van deze  
maatregel werd ingeschat op € 500 miljoen per jaar. Dit bedrag maakte de aanvaarding 
van het coalitieakkoord voor de betrokken partijen een stuk eenvoudiger. Deze opbrengst  
kon echter slechts behaald worden dankzij de in 2007 ingevoerde fiscale afschrijvings- 
beperking op vastgoed19 en het tegelijk met de integrale belastingplicht ingevoerde verbod  
op aftrek van de onrendabele top.20 Dit artikel is overigens niet alleen van toepassing op 
woningcorporaties, maar is een generieke bepaling die van toepassing is op alle investeringen  
waarbij ten tijde van investeren reeds is ingecalculeerd dat de investering minder dan het  
gebruikelijke rendement zal opleveren.21 Zonder de invoering van dit artikel is het nog maar  
de vraag of woningcorporaties fiscale winsten zouden behalen. Als onrendabele investeringen  
wel ten laste van het resultaat gebracht mochten worden, zou er immers fiscaal niet veel 
belastbare winst behaald worden.

Zoals in de vorige paragraaf vermeld, heeft de wetgever om een verdere inhoudelijke 
discussie te vermijden, met ingang van 1 januari 2008 expliciet vastgelegd, dat woning- 
corporaties ondanks hun rechtsvorm geacht worden een onderneming te drijven. Daarmee  
zijn zij feitelijk ondanks hun rechtsvorm integraal belastingplichtig voor al hun activiteiten,  
en worden daarmee anders behandeld dan alle andere verenigingen en stichtingen. Bij-
komend voordeel van deze integrale belastingplicht is wel dat woningcorporaties als 
moedermaatschappij van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting kunnen fungeren 
(artikel 15, lid 3, onderdeel d, Wet Vpb 1969).

19 Met ingang van 1 januari 2007 is de afschrij- 

vingsbeperking op gebouwen in artikel 3.30a  

Wet IB 2001 opgenomen. Feitelijk betekent 

dit dat de woningcorporaties niet kunnen af- 

schrijven op hun verhuurde onroerende zaken  

(vanwege de waardering op de openings- 

balans) en slechts tot 50% van de WOZ- 

waarde van onroerende zaken welke zij in 

eigen gebruik hebben, bijvoorbeeld het 

kantoorpand.

20 Artikel 3.29c Wet IB 2001.

21 Memorie van Toelichting op het Belasting- 

plan 2008, Kamerstukken II 2007/08,  

31205, nr. 3.
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5 VSO 2

Door de invoering van de integrale belastingplicht voor de woningcorporaties ontstond 
bij belanghebbenden wederom behoefte aan nader overleg over de vraag op welke wijze 
de integrale belastingplicht geïmplementeerd kon worden. Dit leidde tot een tweede vast- 
stellingsovereenkomst (VSO 2). Deze overeenkomst kwam op 23 januari 2009 formeel 
tot stand en is door de overgrote meerderheid van de woningcorporaties ondertekend.

In de VSO 2 is ten aanzien van een groot aantal fiscale vraagstukken in goed overleg 
met de Belastingdienst zoveel mogelijk afspraken gemaakt.

Belangrijke afspraken die zijn opgenomen in de VSO betreffen de resultaten uit vastgoed.  
Zo werd afgesproken dat de sociale huurwoningen op de openingsbalans moesten worden  
gewaardeerd op 70% van de WOZ-waarde. Daarnaast werden afspraken vastgelegd over 
hoe omgegaan moest worden met projectontwikkeling. Ten aanzien van de ontwikkeling 
van gemengde projecten, waarbij naast sociale huurwoningen ook duurdere huurwoningen  
en koopwoningen werden ontwikkeld, is bijvoorbeeld aangegeven hoe met grondtoerekening  
aan duurdere verhuurwoningen en koopwoningen mag worden omgegaan. Het effect van  
deze regeling is dat een relatief groot deel van de grondkosten kan worden toegerekend 
aan de duurdere koopwoningen.

Vervolgens werden nadere afspraken gemaakt over het door de Belastingdienst uit te 
voeren toezicht op de naleving van de gemaakte afspraken. Hierin is gekozen voor het 
zogenoemde metatoezicht. Dit is één van de eerste vormen van collectief horizontaal 
toezicht.

Tijdens het nadere overleg met de Belastingdienst liep ook een belangrijke discussie over  
de mogelijke toepassing van de herbestedingsreserve. Op dat moment was namelijk 
sprake van een lopende procedure. De uitkomst van die procedure zou erg bepalend zijn 
voor de vennootschapsbelastingpositie van woningcorporaties. Als woningcorporaties 
namelijk gebruik zouden kunnen maken van de herbestedingsreserve, zouden ze in veel 
gevallen géén belastbare winst overhouden. En dus (nog) geen vennootschapsbelasting 
betalen. De procedure is uiteindelijk door de woningcorporaties gewonnen en heeft tot 
gevolg gehad dat de woningcorporaties geen vennootschapsbelasting hebben betaald22. 
Hierna wordt uitgebreider ingegaan op de herbestedingsreserve.

22 Zie ook het empirisch onderzoek van A.K. 

Hamdioui en R.H.J. Lemmens dat elders in 

deze bundel is opgenomen.
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6 De herbestedingsreserve

De herbestedingsreserve is in 2001 in de wet opgenomen.23 Deze faciliteit is bedoeld om  
te voorkomen dat instellingen die bijdragen aan het algemeen maatschappelijk of sociaal  
belang in de belastingheffing (vpb) betrokken worden. Feitelijk was de gedachte dat het 
gezien hun doelstellingen niet passend zou zijn om deze instellingen in de belastingheffing  
te betrekken. Deze instellingen konden hun winsten fiscaal reserveren ter financiering 
van toekomstige investeringen en/of piekuitgaven. In beginsel was deze faciliteit bedoeld  
voor kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of 
algemeen nut beogende instellingen.

Het belangrijkste criterium om gebruik te mogen maken van deze reserve was het dienen  
van het algemeen maatschappelijk belang. In de jurisprudentie is uitgemaakt dat het 
erom gaat of activiteiten rechtstreeks gericht zijn op het dienen van algemeen belang.

Het Gerechtshof Arnhem heeft in haar uitspraak op 30 augustus 2011 aangegeven dat 
het voorzien in ‘huisvesting voor bevolkingsgroepen voor wie zonder regulering onvoldoende  
kwalitatieve en betaalbare woningen op een vrije woningmarkt zouden worden aangeboden’  
als een algemeen belang kan worden aangemerkt. Belanghebbende kon derhalve aan- 
gemerkt worden als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).24

De Hoge Raad heeft in haar arrest van 13 januari 2012 beslist dat werkzaamheden die zijn  
uitgewerkt en genormeerd in het BBSH rechtstreeks zijn gericht op het dienen van het 
algemene belang, namelijk voldoende en goede woongelegenheid in de sociale huur- 
sector. Volgens de Hoge Raad betekende dit dat toegelaten instellingen (woningcorporaties)  
in beginsel het algemeen nut beogen.25

De Belastingdienst heeft zich bij het arrest van de Hoge Raad neergelegd en toegestaan dat  
woningcorporaties een beroep deden op de herbestedingsreserve. Het gevolg daarvan 
was dat woningcorporaties feitelijk vanaf het moment dat zij integraal belastingplichtig 
waren geworden alle winsten konden reserveren, omdat zij in het algemeen voornemens  
waren voldoende herbestedingsuitgaven (investeringen in bestaande of nieuwe woningen)  
te doen. Door gebruik te maken van deze faciliteit konden de belastbare resultaten van 
nagenoeg alle woningcorporaties tot nihil worden teruggebracht. Dit betekende dat van 
de door de regering ingeboekte jaarlijkse belastingopbrengst van € 500 miljoen per jaar 
nagenoeg niets over bleef. Per 1 januari 2012 kunnen woningcorporaties echter als gevolg  
van een wetswijziging geen beroep meer doen op de herbestedingsreserve.

23 Artikel 12 (oud) Wet Vpb 1969.

24 Gerechtshof Arnhem, 30 augustus 2011, 

NTFR 2011/2240.

25 Hoge Raad, 13 januari 2012, nr. 10/03464, 

NTFR 2012/158.
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7 De fiscale toekomst

Doordat woningcorporaties tot en met 2011 gebruik konden maken van de herbestedings- 
reserve is er bijna niet één woningcorporatie die in deze jaren vennootschapsbelasting 
heeft betaald. Per saldo kan gezegd worden dat de invoering van de belastingplicht geleid  
heeft tot vrijwel geen belastingopbrengsten. Maar slechts tot administratieve lasten.

De jaren vanaf 2012 worden gekenmerkt door dalende huizenprijzen. Door deze daling van  
de WOZ-waarde zal door een groot aantal woningcorporaties een ‘tijdelijk afwaarderings-
verlies’ genomen kunnen worden op hun vastgoedportefeuille.26 Dit verlies is aanzienlijk en  
zal leiden tot compensabele verliezen. Deze compensabele verliezen zullen in de komende  
9 jaren verrekend moeten gaan worden met winsten. Door de verhuurderheffing is er 
eveneens een aanzienlijke fiscaal aftrekbare kostenpost bij de woningcorporaties ontstaan.  
Daarnaast zijn er nog fiscale mogelijkheden om onderhoudskosten via een te vormen 
onderhoudsvoorziening ten laste van het resultaat te brengen. De verwachting is dat de 
vpb-opbrengst vanuit de woningcorporaties de komende jaren beperkt zal blijven.

In de nieuwe Woningwet is bepaald dat de activiteiten van de woningcorporaties gesplitst  
moeten gaan worden.27 Daarbij wordt een onderscheid gemaakt in Diensten van Algemeen  
Economisch Belang (DAEB) en niet-DAEB-activiteiten. Deze activiteiten moeten juridisch  
dan wel administratief gesplitst worden. De DAEB-activiteiten, oftewel die activiteiten 
die het publiek belang dienen bestaan uit de verhuur van sociale huurwoningen.

De vraag die zich voordoet is of er door de invoering van de integrale belastingplicht 
voor woningcorporaties nu een gelijk fiscaal speelveld is ontstaan?

Ten aanzien van stichtingen en verenigingen die niet aangemerkt worden als een toegelaten  
instelling is dit zeker niet het geval, bijvoorbeeld een stichting studentenhuisvesting, die 
niet gold als toegelaten instelling in de zin van artikel 70 Woningwet, wordt enkel belast voor  
haar ‘ondernemingsactiviteiten’ en niet voor de verhuur van haar studentenwoningen. Een  
dergelijke verhuur wordt immers gekwalificeerd als normaal vermogensbeheer. Feitelijk 
doet deze stichting niets anders dan een toegelaten instelling. Een toegelaten instelling is  
echter integraal belastingplichtig en derhalve belast voor de verhuur van studentenwoningen.

Ten aanzien van de in het MDW-rapport genoemde marktpartijen zoals 
pensioenfondsen, ontwikkelaars en beleggers bij corporaties is er op het gebied van de 
commerciële verhuur en ontwikkeling van koopwoningen wellicht een gelijk speelveld 
ontstaan. Daarbij past echter wel de opmerking dat zij zich doorgaans niet bezig houden 
met sociale verhuur en voor zover zij dat wel doen de mogelijkheid hebben het zodanig 
te structureren dat ze ten aanzien van dergelijke activiteiten niet betrokken worden in 
de vennootschapsbelasting.28

Momenteel speelt de introductie van de belastingplicht voor overheidsbedrijven. Voor deze  
overheidsbedrijven ontstaat een belastingplicht enkel indien en voor zover sprake is van een  
onderneming. Op zich een logische redenering die ook zou passen bij de woningcorporaties.

26 Toelichting op VSO 2, Bijlage 2 bij Kamer- 

stukken II 2008/09, 31704, nr. 79, p. 19-20.

27 Brief minister Blok (Wonen en Rijksdienst) 

van 28 oktober 2014 aan de Eerste Kamer, 

Kamerstukken I 2014/15, 33966, D.

28 Vgl. de bijdrage van S.A. Stevens elders in 

deze bundel.
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8 Conclusie

De vraag die wij ons in deze bijdrage hebben gesteld is of de integrale belastingplicht (nog)  
past bij woningcorporaties. Om deze vraag te beantwoorden hebben wij een historische 
analyse gemaakt van de invoering van de belastingplicht en de gevolgen daarvan. Uit deze  
analyse blijkt een aantal zaken:
 Per saldo heeft invoering van een integrale vpb-plicht voor woningcorporaties  

geleid tot geen dan wel beperkte belastingopbrengsten.
 De invoering van de belastingplicht heeft onder meer geleid tot hoge 

administratieve lasten en heeft de administratieve lastendruk verhoogd.
 De invoering van de belastingplicht en de verhuurderheffing, hebben tot gevolg  

dat de beschikbare middelen van woningcorporaties zijn gedaald waardoor het 
bouwvolume de komende jaren door woningcorporaties wordt beperkt. In de 
periode 2008-2012 waren de woningcorporaties verantwoordelijk voor 54% van  
de totale bouwproductie in Nederland.

 Het karakter van de woningcorporaties is gewijzigd. Woningcorporaties moeten zich 
meer richten op de kerntaken (DAEB-activiteiten). De belastingplicht is vooral 
ingevoerd om nevenactiviteiten in de heffing te betrekken. Belastingheffing over de 
inkomsten van DAEB-activiteiten ligt niet voor de hand.

 Het creëren van een level playing field wordt niet bereikt door het belasten van deze 
activiteiten. Er zijn (nagenoeg) geen commerciële partijen die brood zien in het 
verhuren van woningen in de sociale sector.

Op basis van het voorgaande kom ik tot de conclusie dat een partiële vennootschaps- 
belastingplicht voor woningcorporaties beter past bij de woningcorporaties dan een 
integrale belastingplicht.

Natuurlijk zal de terugkeer naar een partiële belastingplicht niet zonder slag of stoot gaan.  
Maar het belangrijkste vereiste is dat de politieke wil aanwezig moet zijn om dit te realiseren.
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VENNOOTSCHAPSBELASTINGHEFFING BIJ 
WONINGCORPORATIES: EEN EMPIRISCH 
ONDERZOEK
A.K. Hamdioui Bsc, & R.H.J. Lemmens MSc.

1 Inleiding

In 2008 is de integrale vennootschapsbelastingplicht voor woningcorporaties ingevoerd.  
Nu de woningcorporaties enkele jaren aangifte hebben moeten doen vonden wij het tijd  
om een en ander te evalueren. Hierom hebben wij een empirisch onderzoek gedaan  
naar de aangiften vennootschapsbelasting van woningcorporaties in de jaren 2010  
en 2011.
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2 Empirisch onderzoek

2.1 Onderzoeksmethode
Het onderzoek heeft zich gericht op de verschillen tussen de commerciële winst en fiscale  
winst. Om deze verschillen in kaart te brengen hebben we een analyse gemaakt van de 
commercieel/fiscale aansluiting in 55 aangiften vpb 2011 en 55 aangiften vpb 201229. In 
deze analyse is vastgesteld welke verschillen zich voordoen en wat de minimale, maximale  
en gemiddelde grootte van het verschil is. Op basis van de resultaten in de steekproef 
heeft er een extrapolatie naar de gehele populatie plaatsgevonden.

2.2 Steekproefselectie en representativiteit
In beide jaren bestond de steekproef uit 55 woningcorporaties. Van 50 woningcorporaties  
waren gegevens van beide jaren bekend. De overige woningcorporaties zijn slechts in een  
van de twee onderzochte jaren in het onderzoek betrokken. Om tot een representatieve 
steekproef te komen zijn in aanvulling op de aangiften en enkele (grote) corporaties in het  
onderzoek betrokken, waarbij de gegevens alleen zijn ontleend aan de fiscale positie in 
de jaarrekening.

De representativiteit is beoordeeld aan de hand van een tweetal indelingen dat door het 
Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV) gehanteerd wordt. De indelingen die gebruikt zijn  
voor de beoordeling van de representativiteit zijn de grootteklassen en de referentiegroepen.  
Uit beide indelingen bleek er sprake te zijn van een, op het eerste gezicht, representatieve  
steekproef. De resultaten van het representativiteitsonderzoek over het jaar 2010 zijn 
opgenomen in tabellen 1 en 2. Het resultaat van het representativiteitsonderzoek over 
2011 is vergelijkbaar met deze resultaten.

Tabel 1 - Representativiteit steekproef naar grootte, 2010

Aantal woningen Aantal  
corporaties in 

steekproef30

Percentage  
in steekproef

Aantal  
corporaties  

in populatie31

Percentage  
in populatie

0 - 5.000 39 70.91 % 266  66.50 %

5.001 - 10.000 7 12.73 % 73 18.25 %

10.001 - 20.000 4 7.27 % 39 9.75 %

20.001 - 50.000 2 3.64 % 18 4.50 %

> 50.000 3 5.45 % 4 1.00 %

Totaal 55 100.00 % 400 100.00 %

    

29 De aangiften voor de uitvoering van dit onder- 

zoek zijn ter beschikking gesteld door BDO.

30 De grootte van de onderzochte corporaties 

is bepaald aan de hand van Corporatie in 

Perspectief van het CFV.

31 Centraal Fonds Volkshuisvesting, Jaarverslag  

2012, tabel 2.1 en Aedes: http://www.aedes.nl/ 

content/feiten-en-cijfers/corporatiestelsel/

hoe-zijn-de-woningcorporaties-georganiseerd/ 

expert--hoe-zijn-de-woningcorporaties-

georganiseer.xml

DE FISCALE POSITIE VAN WONINGCORPORATIES | VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST20

VENNOOTSCHAPSBELASTINGHEFFING BIJ WONINGCORPORATIES: EEN EMPIRISCH ONDERZOEK



Tabel 2 - Representativiteit steekproef naar referentiegroep, 2010

Referentiegroep Aantal  
corporaties in 

steekproef32

Percentage  
in steekproef

Aantal  
corporaties  

in populatie33

Percentage  
in populatie

1 0 0.00% 7 1.75%

2 0 0.00% 18 4.50%

3 3 5.45% 12 3.00%

4 7 12.73% 46 11.50%

5 10 18.18% 120 30.00%

6 22 40.00% 101 25.25%

7 4 7.27% 17 4.25%

8 0 0.00% 11 2.75%

9 7 12.73% 42 10.50%

10 0 0.00% 13 3.25%

11 2 3.64% 13 3.25%

Totaal 55 100.00% 400 100.00%

2.3 Onderzoeksresultaten
Een eerste blik op de resultaten laat zien dat er in de 110 onderzochte aangiften in slechts  
3 gevallen sprake was van een belastbare winst. In 58 aangiften is er sprake van een fiscaal  
resultaat van nihil en in de overige onderzochte aangiften is er sprake van een fiscaal verlies.

In het onderzoek is er onderscheid gemaakt tussen verschillen die leiden tot een hogere 
fiscale winst en verschillen die leiden tot een lagere fiscale winst. De verhouding van de 
afzonderlijke verschillen ten opzichte van het totale verschil (winstverhogend of winst- 
verlagend) is gevisualiseerd in de figuren 1 en 2. De onderzoeksresultaten over 2010 zijn 
bijgevoegd in Appendix A. De overige resultaten kunnen opgevraagd worden bij de 
auteurs, dan wel via internet geraadpleegd worden.34 

32 De referentiegroep waartoe de woning- 

corporatie behoort is bepaald aan de hand 

van Corporatie in Perspectief van het CFV.

33 CFV, Kenmerken van referentiegroepen 

verslagjaar 2010, geraadpleegd via http://

www.cfv.nl/media_dirs/5679/media_files_

data/kenmerken_van_referentiegroepen_

verslagjaar_2010.xlsx. 

34 http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=135495 

21DE FISCALE POSITIE VAN WONINGCORPORATIES | VERLEDEN, HEDEN EN TOEKOMST

VENNOOTSCHAPSBELASTINGHEFFING BIJ WONINGCORPORATIES: EEN EMPIRISCH ONDERZOEK VENNOOTSCHAPSBELASTINGHEFFING BIJ WONINGCORPORATIES: EEN EMPIRISCH ONDERZOEK



Figuur 1 -Verhouding verschillen t.o.v. totale winstverhogende mutaties 2010

Figuur 2 - Verhouding verschillen t.o.v. totale winstverhogende mutaties 2010
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Fiscaal lagere afschrijvingen    34.1%

Fiscaal lagere lasten onderhoud    3.7%

Fiscaal hoger projectresultaat    1.5%

Fiscaal geen mutatie bedrijfswaarde mva/verhuurde objecten    9.8%

Bijdrageheffing Vogelaarheffing    1.2%

Onrendabele top    46.3%

Vrijval (dis)agio leningen    1.2%

Fiscale activering van kosten van niet gerealiseerde projecten    0.2%

Fiscaal geen vorming voorzieningen    0.8%

Vrijval herbestedingsreserve    0.1%

Gemengde kosten    0.1%

Overig    0.4%

Afwaardering derivaten    0.6%

Fiscaal lagere opbrengst verkoop onroerende zaken (gebruik HIR)    21.0%

Fiscaal hogere lasten onderhoud    14.0%

Fiscaal geen mutatie bedrijfswaarde    32.6%

Fiscaal hogere afschrijving mva    0.2%

Fiscaal hogere overige bedrijfslasten    0.1%

Mutatie onderhoudsvoorziening    0.5%

Vrijval (dis)agio op leningen O/G    1.2%

Fiscaal herbestedingsreserve    7.5%

Fiscaal lager projectresultaat    6.4%

Onrendabele top    6.2%

Pro rata regeling btw (fiscaal onbelast)    0.1%

Fiscaal gezien geen BWS-subsidie    0.1%

Ontvangen Vogelaarheffing    3.5%

Investeringsaftrek    0.5%

Overig    3.0%

Vrijval waarderingsverschil derivaten    2.9%
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2.4 Winstverhogende verschillen

2.4.1 Verschillen
De commerciële en fiscale grondslagen voor de winstbepaling verschillen sterk van elkaar.  
Er zijn zowel verschillen die leiden tot een hogere fiscale winst als verschillen die leiden 
tot een lagere fiscale winst.

De belangrijkste winstverhogende verschillen zijn (in beide jaren) het verbod op de aftrek  
van de onrendabele top (artikel 3.29c Wet IB 2001) en de afschrijvingsbeperking op 
vastgoed ex artikel 3.30a Wet IB 2001. Een onrendabele top wordt commercieel in aftrek  
gebracht omdat het rendement op sociaal vastgoed relatief laag is. Fiscaal mogen deze 
onrendabele toppen niet in aftrek gebracht worden op grond van artikel 3.29c Wet IB 
2001. In 2010 zorgde de onrendabele top gemiddeld voor een verschil van ruim € 4,75 
miljoen. In 2011 was het gemiddelde effect van de onrendabele top aanzienlijk groter. 
Dit is echter veroorzaakt door een uitschieter van bijna € 500 miljoen. De onrendabele 
top speelt bij ongeveer 60% van de woningcorporaties in de onderzochte jaren.

2.4.2 Afschrijvingsbeperking
Ook de afschrijvingsbeperking op gebouwen ex artikel 3.30a Wet IB 2001 zorgt gemiddeld  
voor een miljoenenverschil tussen de commerciële en fiscale winst. Dit verschil wordt mede  
veroorzaakt doordat woningcorporaties de sociale huurwoningen tegen 70% van de WOZ- 
waarde op de openingsbalans zijn gewaardeerd en de bodemwaarde 100% van de WOZ-
waarde bedraagt. Ruim 80% van de woningcorporaties schrijft commercieel af waar dit 
fiscaal niet of slechts beperkt is toegestaan. De fiscale afwijking die hiermee gepaard gaat  
fluctueert in de onderzochte jaren tussen de € 1.972 en € 73.669.000. Gemiddeld leidt 
de afschrijvingsbeperking voor woningcorporaties tot een hogere fiscale winst van € 3,5 
miljoen in 2010 en € 2,2 miljoen in 2011.

2.5 Winstverlagende verschillen

2.5.1 Verschillen
Naast winstverhogende verschillen tussen commercieel en fiscaal zijn er ook aanzienlijke  
winstverlagende verschillen. De belangrijkste zijn het gebruik van de herinvesteringsreserve  
(HIR), herbestedingsreserve (HBR), hogere onderhoudslasten, mutatie bedrijfswaarde 
en het projectresultaat.

2.5.2 Herinvesteringsreserve
Woningcorporaties verkopen regelmatig woningen. Ook worden regelmatig woningen aan- 
gekocht. Winsten die gerealiseerd worden bij de verkoop van woningen worden commercieel  
genomen. Fiscaal kunnen deze echter, onder voorwaarden, gereserveerd worden en in 
mindering gebracht worden op de boekwaarde van aangeschafte of opgeleverde woningen.  
De HIR wordt door ruim 80% van de woningcorporaties toegepast. Dit zorgt gemiddeld 
voor een winstverlaging van meer dan € 4 miljoen in beide onderzochte jaren.
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2.5.3 Herbestedingsreserve
Op 13 januari 2012 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat woningcorporaties kwalificeren 
als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).35 Deze uitspraak had verstrekkende gevolgen  
aangezien ANBI’s in de vennootschapsbelasting de herbestedingsreserve mochten toe- 
passen.36 Deze faciliteit houdt in dat winsten gereserveerd mogen worden met het oog 
op toekomstige uitgaven. Dit leidt gemiddeld tot een fiscale aftrekpost van € 1,6 miljoen  
in 2010 en € 2,6 miljoen in 2011. Overigens heeft de staatssecretaris het toepassen van 
de herbestedingsreserve door woningcorporaties onwenselijk geacht en heeft hij in het 
Belastingplan 2012 de herbestedingsreserve omgedoopt tot bestedingsreserve en deze 
zodanig aangepast dat woningcorporaties hier geen gebruik meer van kunnen maken.

2.5.4 Lasten onderhoud
De fiscale en commerciële definitie van onderhoudskosten verschilt aanzienlijk. Kort gezegd  
dienen onderhoudsuitgaven als kosten te worden verwerkt indien zij niet leiden tot een 
verhoging van het prestatievermogen. Fiscaal zijn de onderhoudsuitgaven aftrekbaar indien  
uitgaven worden gedaan om het vastgoed in bruikbare staat te houden, tenzij sprake is van  
‘in wezen nieuwbouw’, of achteruitgang als gevolg van slijtage ongedaan te maken. Dit 
verschil in definities leidt fiscaal tot extra aftrekbare lasten van gemiddeld € 2,6 miljoen 
in 2010 en € 3,1 miljoen in 2011.

2.5.5 Mutatie bedrijfswaarde
In de commerciële jaarrekening is het vastgoed gewaardeerd op de bedrijfswaarde. De 
bedrijfswaarde wordt commercieel bepaald aan de hand van diverse parameters zoals 
de exploitatieduur, restwaarde, huurontwikkeling en sloopkosten. De CFV acht de vrij- 
heid ten aanzien van de bedrijfswaardebepaling niet wenselijk en heeft daarom deze 
parameters voor woningcorporaties genormaliseerd.37 Deze parameters worden jaarlijks 
aangepast en opgenomen in de beleidsregels van het CFV.38  Jaarlijks moet de mutatie van  
de bedrijfswaarde van het vastgoed verwerkt worden. Fiscaal mogen waardeveranderingen  
niet in de winst verantwoord worden indien ze niet gerealiseerd zijn. De gemiddelde waarde  
van dit verschil bedroeg in 2010 ruim € 6 miljoen en in 2011 ruim € 2,2 miljoen.

2.5.6 Projectresultaat
In VSO 2 zijn specifieke regels opgenomen voor de winstbepaling bij gemengde projecten.  
Gemengde projecten zijn projecten met een samenstelling van ten minste 20% commercieel  
vastgoed en maximaal 80% sociaal vastgoed. Deze regels zorgen er onder andere voor 
dat fiscaal een groter deel van de kosten wordt toegerekend aan de koopwoningen waar- 
door er minder winst gerealiseerd wordt bij de verkoop van deze woningen. In beide 
jaren leidt dit verschil tot een lagere fiscale winst van € 1,3 miljoen.

35 HR 13 januari 2012, nr. 10/0464, BNB 2012/89.

36 Artikel 12 (oud) Wet Vpb 1969.

37 Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, 

‘De volkshuisvestelijke exploitatiewaarden’, 

Naarden: 2008.

38 Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting, 

Beleidsregels 2015, geraadpleegd via http:// 

www.cfvpublicaties.nl/FbContent.ashx/

pub_1002/Downloads/Beleidsregels_2015.

pdf#page=5 . 
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2.6 Extrapolatie
Op basis van de gegevens uit de steekproef is voor beide jaren een extrapolatie gemaakt 
naar de volledige populatie woningcorporaties in Nederland. De extrapolatie heeft per 
groottecategorie plaatsgevonden door, per verschil, het gewogen gemiddelde in de grootte- 
categorie te vermenigvuldigen met het aantal corporaties in de groottecategorie. De 
geëxtrapoleerde commerciële winst voor 2010 bedraagt ruim € 2 miljard. Dit bedrag sluit  
vrij goed aan bij de door het CFV gerapporteerde winst van € 1,9 miljard. Voor het jaar 
2011 sluit de geëxtrapoleerde winst niet aan bij de door het CFV gerapporteerde winst. 
Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat in de steekproef relatief veel verlieslijdende  
corporaties zijn opgenomen. Het verschil in 2011 ad € 1,8 miljard tussen de commerciële 
winst op basis van extrapolatie en het sectorbeeld wordt onder andere veroorzaakt 
door de volgende verschillen:
 lagere mutatie actuele bedrijfswaarde: € 2,8 miljard;
 hogere afschrijving : € 1 miljard.

Conform de extrapolatie bedraagt het totale fiscale verlies voor alle woningcorporaties 
in Nederland ruim € 426 miljoen. Enerzijds leiden de aftrekbeperking en andere winst- 
verhogende verschillen tot een winststijging van ruim € 3,1 miljard. Anderzijds hebben 
de verschillen die leiden tot een lagere fiscale winst een daling van maar liefst € 5,5 miljard  
tot gevolg. Bijna de helft hiervan komt voor rekening van de HIR en de mutatie bedrijfs- 
waarde.

Binnen de steekproef is sprake van een opbrengst in 2010 van slechts € 9,3 miljoen. 
Indien wij deze belastingopbrengsten herrekenen naar de gehele populatie woning- 
corporaties schatten wij de totale opbrengst over 2010 op € 68 miljoen. In 2011 bedroeg  
de totale opbrengst binnen de steekproef slechts € 2,5 miljoen. De begrote € 550 miljoen  
is derhalve lang niet gehaald.
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3 Toekomstbeeld

3.1 Methode en aannames
Om een goede evaluatie van de invoering van de integrale belastingplicht voor woning- 
corporaties te kunnen maken, zullen ook de toekomstige belastingopbrengsten onder- 
zocht moeten worden. Daarom is op basis van de extrapolatie 2010 een model gemaakt 
voor de jaren 2013 tot 2022.

Het startpunt van het model is de commerciële winst. Om deze winst te begroten moeten  
er aannames gemaakt worden. Deze aannames zijn gebaseerd op de gegevens van het CFV 
en het WSW. De volgende aannames zijn in het model verwerkt:
1 Ontwikkelingen van huurprijzen vindt plaats conform de financiële 

meerjarenverkenning 2013-2022 van het CFV.39

2 Bij de hoogte van de ontvangen huren is rekening gehouden met verwachte 
investeringen en desinvesteringen conform verwachtingen van het WSW en de 
financiële meerjarenverkenning van het CFV.40

3 Ontwikkeling van loonkosten, onderhoudskosten en rentelasten conform de 
financiële meerjarenverkenning van het CFV.41 

4  Ontwikkeling van overige posten conform de inflatieverwachting.

Met deze aannames komen we tot een model waarin de totale winst van de populatie 
stijgt van een verlies van € 1,1 miljard in 2012 tot een winst van € 700 miljoen in 2013, 
geleidelijk oplopend tot een winst van € 2,7 miljard in 2023. Indien de fiscale correcties 
vervolgens in het model worden toegepast zal het fiscaal resultaat stijgen van € 1,4 miljard  
in 2012 tot € 4,3 miljard in 2023. In dit scenario wordt de begrote € 550 miljoen aan 
belastingopbrengsten derhalve ruimschoots gehaald. Uiteraard wordt in dit scenario  
de herbestedingsreserve niet langer toegepast.

Opgemerkt dient te worden dat dit model een behoorlijk rooskleurig beeld geeft van de 
verwachte commerciële resultaten in de komende jaren. Daarnaast houdt het model geen  
rekening met ‘tax planning’ door belastingplichtigen. Om een vollediger beeld te geven 
hebben we ook een tweetal tax planningmogelijkheden doorgerekend.

3.2 Tax planningmogelijkheden

3.2.1 Vorming voorziening onderhoud
Een eerste tax planningmogelijkheid is het vormen van een voorziening onderhoud. Het 
vormen van een dergelijke voorziening is fiscaal toegestaan aangezien wordt voldaan aan  
de voorwaarden uit het baksteenarrest.42

39 Centraal Fonds Volkshuisvesting, Financiële 

meerjarenverkenning corporatiesector 2012- 

2022, Baarn: april 2014. Geraadpleegd via: 

http://www.cfv.nl/media_dirs/18432/

media_files_data/14116_vp_financiele_

meerjarenverkenning_2013_2022.pdf.

40 Ibid.

41 Ibid.

42 HR 26 augustus 1998, nr. 33.417,  

BNB 1998/409.
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Dotaties aan de voorziening kan uiteraard plaatsvinden over het fiscaal boekjaar. Het is 
echter ook mogelijk een inhaaldotatie te doen. Deze is op basis van VSO 2 beperkt tot 
1-1-2008. In het jaar 2012 zou derhalve een dotatie kunnen plaatsvinden over de jaren 
2008 tot en met 2012.

De hoogte van de onderhoudsvoorziening die in 2012 gevormd zou kunnen worden is grof  
bepaald door middel van data uit Corporatie in Perspectief (CiP). Allereerst zijn de totale  
uitgaven aan planmatig onderhoud berekend door het planmatig onderhoud per verhuur- 
eenheid te vermenigvuldigen met het aantal verhuureenheden. Vervolgens is het totale 
bedrag aan planmatig onderhoud vermenigvuldigd met 4,5 (dotatie over de jaren 2008 
tot en met 2012). Deze berekening heeft geleid tot een dotatie in 2012 van ruim € 8,3 miljard.  
Door toepassing van deze faciliteit kan volgens ons model belastingheffing worden uit-
gesteld tot 2016.

3.2.2 Afwaardering woningen naar lagere WOZ-waarde
Op basis van bestaande jurisprudentie mag vastgoed worden afgewaardeerd naar de lagere  
bedrijfswaarde indien sprake is van een duurzame waardedaling.43 In de praktijk blijkt het  
echter lastig om aan te tonen dat er een waardedaling heeft plaatsgevonden en dat deze  
waardedaling duurzaam is. Voor woningcorporaties is dat aanzienlijk eenvoudiger. In de 
toelichting op VSO 2 is namelijk vastgelegd, dat mag worden uitgegaan van de WOZ-
waarde. Dalingen van de WOZ-waarde mogen, mits ze ‘aanzienlijk’ 44 zijn, als afwaardering  
in aanmerking genomen worden. De waardering van de woningen vindt, evenals de 
waardering op de openingsbalans, plaats tegen 70% van de daling van de WOZ-waarde.

Om de hoogte van de afwaardering in te kunnen schatten hebben we per corporatie de 
WOZ-waarde van 2009 bepaald met behulp van de data uit CiP. Vervolgens is de WOZ-
waarde 2014 (peildatum 1-1-2013) door de WOZ-waarde 2012 (data CiP) te vermeerderen  
met de gemiddelde WOZ-waardedalingen over 2013 en 2014.45

De afwaardering is op corporatieniveau bepaald. Hierbij zijn alleen afwaarderingen mee- 
genomen van corporaties waarbij de totale WOZ-waarde met minimaal 10% is gedaald. 
Dit percentage is ontleend aan het voorbeeld dat is genoemd in de toelichting op VSO 
2. In totaal leidt dit tot een afwaardering van maar liefst € 36,5 miljard.

Afwaardering naar lagere bedrijfswaarde leidt in ons model tot uitstel van belasting- 
heffing tot 2021. In 2021 zal vervolgens een aanzienlijk verrekenbaar verlies van ruim  
7 miljard verdampen. De belastingopbrengsten in de verschillende doorgerekende 
scenario’s zijn opgenomen in figuur 3.

43 Zie onder andere HR 11 december 1985,  

nr. 23 159, BNB 1987/187.

44 In de praktijk wordt veelal gewerkt met 

WOZ-dalingen vanaf 10%.

45 http://www.waarderingskamer.nl/default.

aspx?sec=content&id=1098.
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Figuur 3 - Belastingopbrengsten bij 3 scenario’s

 

Een kanttekening die hierbij gemaakt dient te worden is, dat wij vanaf 2015 een beperkte  
waardestijging van de WOZ-waarde hebben ingecalculeerd (conform verwachtingen van 
het WSW eind 2012 begin 2013). Mocht de WOZ-waarde vanaf 2015 sterker stijgen dan 
leidt dit tot eerdere terugname van de afwaardering en derhalve eerder belastingheffing, 
dan wel minder verliesverdamping.
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Verschuldigde Vpb op basis van extrapolatie 2011 (*1 miljoen)
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4 Conclusie

De integrale belastingplicht voor woningcorporaties is ingevoerd met het oog op het 
verwezenlijken van een ‘level playing field’ waarin eerlijke concurrentie tussen woning- 
corporaties en marktpartijen mogelijk is en een jaarlijkse extra budgettaire opbrengst 
van € 500 miljoen. Woningcorporaties hebben diverse fiscale voor- en nadelen in 
vergelijking met marktpartijen.

Allereerst zijn in VSO 2 regels vastgesteld voor het bepalen van het resultaat uit gemengde  
projecten die in het voordeel zijn van woningcorporaties. Dankzij deze bepalingen mogen  
woningcorporaties in een gemengd project een relatief groter deel van de grondkosten 
toerekenen aan de koopwoningen, zodat bij de verkoop hiervan een lagere winst wordt 
behaald. Daarnaast is het voor woningcorporaties mogelijk om aanzienlijke afwaarderingen  
van vastgoed te nemen op basis van gedaalde WOZ-waarden. Voor marktpartijen is het 
aantonen van een gedaalde bedrijfswaarde aanzienlijk moeilijker. Een derde voordeel is 
inmiddels niet meer aanwezig, maar was in de onderzochte jaren wel van grote betekenis  
en dat is de toepassing van de herbestedingsreserve. Deze faciliteit heeft er feitelijk toe 
geleid dat in 2010 en 2011 vrijwel geen woningcorporaties vennootschapsbelasting 
betaald hebben.

Woningcorporaties hebben in vergelijking met marktpartijen echter ook nadelen. Allereerst  
bestaat er in de meeste gevallen geen afschrijvingsruimte. De waardering op de openings- 
balans is namelijk vastgesteld op 70% van de WOZ-waarde, terwijl de afschrijvingsbeperking  
op vastgoed een bodemwaarde voorschrijft van 100% van de WOZ-waarde. Daarnaast 
zijn verliezen op verkoop van woningen tot 2012 niet aftrekbaar, aangezien in die gevallen  
de waardering op de openingsbalans wordt aangepast. Een derde nadeel is het feit dat er  
geen inhaaldotatie aan de voorzieningen mag plaatsvinden over de periode vóór 1-1-2008.

Uit ons empirisch onderzoek is gebleken dat de belastingopbrengsten erg laag zijn. De 
gebudgetteerde opbrengst van € 550 miljoen wordt lang niet gehaald. Daarnaast zullen 
de opbrengsten de komende jaren naar verwachting niet veel hoger zijn. Dit wordt 
(onder andere) veroorzaakt door de afwaardering naar lagere bedrijfswaarde en de 
vorming van een voorziening groot onderhoud.

Een belangrijk nadeel van de afwaardering is het feit dat er naar verwachting aanzienlijke  
verliezen zullen verdampen. Dit is in strijd met het totaalwinstbeginsel dat aan de Wet 
Vennootschapsbelasting 1969 ten grondslag ligt. Daarnaast lijkt dit in strijd met de maat- 
schappelijke functie van woningcorporaties: alle overschotten moeten uiteindelijk terug- 
vloeien naar de woningmarkt. Derhalve kan de integrale belastingplicht leiden tot een 
terugval in het aanbod en de kwaliteit van sociale huurwoningen.
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De vraag die nu rijst is of het wel zo zinvol is om woningcorporaties in de belastingheffing  
te betrekken. Zeker nu gebleken is dat de belastingopbrengsten erg laag lijken te zijn en 
de invoering van vpb-plicht weinig effect heeft op het beoogde level playing field.  
De invoering heeft wel geleid tot aanzienlijke administratieve lasten. Jaarlijks moet een 
aangifte vennootschapsbelasting gedaan worden, de fiscale positie moet bepaald worden  
en zijn er behoorlijke kosten verbonden aan tax planning. De middelen die worden 
uitgegeven aan administratieve verplichtingen kunnen niet langer gebruikt worden voor 
de (sociale) taken van een woningcorporatie.

Daarnaast bestaat reeds 94% van de activiteiten die woningcorporaties ontplooien uit 
diensten in het algemeen belang (DAEB). Hierdoor lijkt er zonder belastingplicht slechts 
een marginale verstoring van het level playing field te zijn.

Een ander argument tegen de integrale belastingplicht is het feit dat de fiscale winst 
kunstmatig verhoogd wordt door de afschrijvingsbeperking en de onrendabele top. Deze 
bepalingen gelden ook voor particuliere partijen en leiden dus niet tot een verstoring 
van het level playing field.

Op basis van ons onderzoek verwachten wij echter dat op langere termijn de geraamde 
jaarlijkse opbrengsten ad € 550 miljoen door de overheid gehaald zullen worden (op basis  
van figuur 3 mogelijk vanaf 2022). Hierbij zijn wij uitgegaan van de huidige stand van de 
wet- en regelgeving. Indien echter rekening wordt gehouden met mogelijkheden voor 
woningcorporaties om een voorziening groot onderhoud te vormen en woningen af te 
waarderen naar lagere bedrijfswaarde verandert dat beeld. De budgettaire effecten van 
een afwaarderingsverlies zijn uiteraard afhankelijk van de ontwikkeling van de woningmarkt.

Concluderend stellen wij dat het budgettaire argument dat een reden voor de invoering 
van de belastingplicht was tot op heden geen opgeld heeft gedaan. Uitgaande van de 
meerjarenprognoses zal de opbrengst op den duur waarschijnlijk wel worden gehaald. 
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Appendix A – Onderzoeksresultaten 2010

Percentage 
toegepast

Minimum Maximum Gemiddeld

Commercieel resultaat conform winst- en verliesrekening over 2010 100% -8,241,396 192,032,000 10,650,764

Bij
Fiscaal lagere afschrijvingen 82% 1,972 73,669,000 3,503,746
Fiscaal lagere lasten onderhoud 25% 8,439 10,174,000 379,694
Fiscaal hoger projectresultaat 18% 8,805 5,200,000 159,193
Fiscaal geen mutatie bedrijfswaarde materiële vaste activa 5% 13,612,000 27,600,000 1,008,633
Bijdrageheffing Vogelaarheffing 80% 5,693 648,000 127,338

Onrendabele top 56% 61,542 107,300,000 4,758,566
Vrijval (dis)agio leningen 25% 1,161 4,283,000 120,202
Fiscale activering van kosten van niet gerealiseerde projecten 9% 14,475 296,287 16,496
Fiscaal geen vorming voorzieningen 5% 29,000 4,289,240 80,397
Vrijval herbestedingsreserve 2% 750,450 750,450 13,645
Gemengde kosten 87% 531 52,700 7,858
Overig 24% 726 978,950 45,189
Afwaardering derivaten 2% 3,246,000 3,246,000 59,018
Totaal BIJ 10,279,974

Af
Fiscaal lagere opbrengst verkoop onroerende zaken 85% -6,580,000 66,400,000 4,560,686
Fiscaal hogere lasten onderhoud 51% 5,160 71,100,000 3,046,122
Fiscaal geen mutatie bedrijfswaarde materiële vaste activa 33% 42,000 142,200,000 7,080,568
Fiscaal hogere afschrijving materiële vaste activa 15% 12,505 1,582,803 49,999
Fiscaal hogere overige bedrijfslasten 11% 338 596,204 21,876
Mutatie onderhoudsvoorziening 4% 251,031 5,283,916 100,635
Vrijval (dis)agio op leningen 76% 2,034 2,606,000 271,358
Fiscaal herbestedingsreserve 64% 62,940 10,132,064 1,632,891
Fiscaal lagere resultaat grondexploitatie 33% 34,833 35,309,000 1,385,048
Onrendabele top 25% 22,747 34,535,000 1,343,287
Pro rata regeling btw 20% 11,953 487,500 31,319
Fiscaal gezien geen BWS-subsidie 16% 7,306 334,000 26,678
Ontvangen Vogelaarheffing 7% 475,000 39,000,000 753,691
Investeringsaftrek 75% 2,057 1,725,597 117,688
Overig 33% 4 26,245,000 657,538
Vrijval waarderingsverschillen derivaten 7% 80,899 17,676,000 630,144
Totaal AF 21,709,528

Verliesverrekening 4% 2,490,226 4,695,000 130,640

Fiscale Winst -20,742,000 37,551,000 -909,431
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FOCUS OP KERNTAKEN WONINGCORPORATIES 
RECHTVAARDIGT EEN NIEUW FISCAAL REGIME
prof. dr. S.A. Stevens46

1 Inleiding

Sinds 1 januari 2008 zijn woningcorporaties integraal belastingplichtig47. In de periode 
2006 tot en met 2008 waren zij partieel belastingplichtig. De invoering van de belasting- 
plicht is aanvankelijk vooral gemotiveerd op de wens een gelijk speelveld te bereiken. In 
het rapport Corporaties tussen vangnet en vrijhandel (2000) was gewezen op verschillende  
factoren die leidden tot een niet gelijk speelveld tussen woningcorporaties en andere 
(commerciële) spelers op de woningmarkt. In dat rapport waren ook twee fiscale faciliteiten  
opgenomen, namelijk de vrijstelling voor de overdrachtsbelasting en de vrijstelling voor de  
vennootschapsbelasting. De vrijstelling voor de overdrachtsbelasting is per 1 januari 2003  
afgeschaft. De afschaffing van de vrijstelling voor de vennootschapsbelasting heeft een 
hobbeliger pad gekend. Aanvankelijk was het de bedoeling een partiële belastingplicht 
in te voeren, waarbij de belastingplicht zou worden beperkt tot de nevenactiviteiten ten 
einde een gelijk speelveld te realiseren48. Om onderscheid te maken tussen kerntaken en 
nevenactiviteiten was het de bedoeling aansluiting te zoeken bij het BBSH. Later bleek 
dat daarvoor een aanpassing van de Woningwet nodig was en is er voor gekozen om in 
de wet zelf een afbakening op te nemen die in VSO 1 nader was toegelicht.

Een woningcorporatie was slechts vrijgesteld van vennootschapsbelasting49 indien de werk- 
zaamheden bestonden uit de verkrijging, het bezit, het beheer en de vervreemding van:
1 anders dan tijdelijk verhuurde woningen waarvan bij de aanvang van het boekjaar een  

huurprijs per maand geldt die niet uitgaat boven het bedrag genoemd in artikel 13, 
eerste lid, onderdeel a, Wet op de huurtoeslag;

2 andere voor verhuur bestemde ruimten in een gebouw ingeval de gebruiksoppervlakte  
van het gebouw voor ten minste 80% bestaat uit gebruiksoppervlakte van hiervoor 
bedoelde woningen;

3 gebouwen met een maatschappelijke functie.

Aangezien woningcorporaties niet verplicht waren nevenactiviteiten af te splitsen, voorzag  
VSO 1 ook in de mogelijkheid van een administratieve splitsing voor fiscale doeleinden 
waardoor alleen de nevenactiviteiten in de heffing werden betrokken, ondanks het feit 
dat vrijgestelde kerntaken en belaste nevenactiviteiten door hetzelfde lichaam werden 
uitgevoerd (Model 2). Woningcorporaties die de activiteiten wel hadden afgesplitst 
vielen in het zogenoemde Model I.

46 Stan Stevens is bijzonder hoogleraar Fiscale 

aspecten van maatschappelijke ondernemingen  

aan Tilburg University en belastingadviseur 

bij HVK Stevens.

47 Artikel 2, eerste lid, onderdeel d,  

Wet Vpb 1969.

48 Kamerstukken II 2005/06, 30306,  

nr. p. 15+18.

49 Artikel 5, eerste lid, onderdeel d,  

Wet Vpb 1969.
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Per 1 januari 2008 is een integrale belastingplicht ingevoerd. De belangrijkste argumenten  
daarvoor waren de verwachte budgettaire opbrengst en de administratieve lasten in 
verband met de scheiding van de activiteiten50.
Het Rijk verwachtte met de invoering van de integrale belastingplicht en een aantal 
flankerende maatregelen - zoals beperking van de afschrijvingen voor verhuurd vastgoed  
en de beperking van de afwaardering van onroerende zaken - dat een opbrengst van  
€ 550 miljoen kon worden gerealiseerd. Dat bleek tegen te vallen doordat veel woning- 
corporaties gebruik konden maken van de bestedingsreserve en daarnaast in de loop van  
2008 een economische crisis uitbrak, waardoor de projectontwikkelingsactiviteiten van 
woningcorporaties niet meer rendabel waren en het moeilijk werd om woningen te 
verkopen. Daarnaast daalde het bestaande bezit in waarde.

Een belangrijke overweging was dat met invoering van een integrale belastingplicht een 
gelijk speelveld zou worden bereikt. In samenhang met het vorige punt zou door invoering  
van de integrale belastingplicht ook de staatssteun komen te vervallen. De Europese 
Commissie had er op gewezen dat de vrijstellingen voor woningcorporaties verboden 
(bestaande) staatssteun vormden. Sinds 2000 is het speelveld waarop woningcorporaties 
actief zijn ingrijpend veranderd. In onderdeel 3 zullen wij zien dat de woningcorporaties 
verplicht zijn zich te richten op hun kerntaken en bovendien is de regulering een stuk strakker  
geworden, waardoor op de as overheidsorganisatie marktonderneming de woning- 
corporaties een flink stuk opgeschoven zijn in de richting van overheidsorganisaties.

In deze bijdrage stel ik de vraag of het veranderende speelveld voor woningcorporaties 
ook consequenties kan of moet hebben voor de belastingplicht van woningcorporaties. 
Een van de dragende motieven voor de invoering van een (partiële) belastingplicht was 
het gelijke speelveld voor woningcorporaties ten opzichte van private partijen op de 
vastgoedmarkt. Als we echter het perspectief nemen van een woningcorporatie zijn er 
twee vergelijkingen denkbaar. De fiscale behandeling van de activiteiten van een woning- 
corporatie ten opzichte van vergelijkbare activiteiten van private partijen, maar ook de 
behandeling van woningcorporaties in vergelijking met semipublieke instellingen. Voor 
al die instellingen geldt in beginsel het uitgangspunt dat sprake moet zijn van een gelijk 
speelveld. Een verschil in fiscale behandeling zou daarom moeten blijken uit een verschil 
in ordening van de sector: lees de markt waarop de desbetreffende semipublieke 
instelling actief is en/of de wijze waarop de instelling is gereguleerd.

50 Kamerstukken II 2007/08,  

31205, nr. 3, p. 36.
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Een aantal vragen komt in deze bijdrage aan bod:
1 Welke activiteiten hebben woningcorporaties en op welke wijze zijn zij gereguleerd 

in het bijzonder met betrekking tot de uitvoering van hun taken en deelname op  
de markt?

2 Wat is de fiscale positie van woningcorporaties in vergelijking met andere 
commerciële vastgoedinvesteerders?

3  Wat is de fiscale positie van woningcorporaties in vergelijking met andere 
semipublieke instellingen?

4  Welk fiscaal kader zou in het licht van het voorgaande passend zijn bij 
woningcorporaties?

Om bovenstaande vragen te kunnen beantwoorden is het zinvol eerst kort in te gaan op 
de activiteiten van een woningcorporatie om daar een fiscale duiding aan te kunnen geven  
en stil te staan bij het (toekomstige) wettelijke kader voor woningcorporaties.
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2 De activiteiten van woningcorporaties

De activiteiten van woningcorporaties bestaan (gemiddeld) genomen uit:
1 De verhuur van:
 a  sociale huurwoningen;
 b  vrije sectorwoningen;
 c  bedrijfsruimten;
 d  parkeerplaatsen;
 e  maatschappelijk vastgoed;
 f  zorgvastgoed.
2  Onderhoud en verbetering/vernieuwing van woningen.
3  Verkoop van bestaande woningen.
4  Aankoop van bestaande woningen.
5  Projectontwikkeling:
 a  sociale huurwoningen;
 b  vrije sectorhuurwoningen;
 c  vrije sectorverkoop;
 d  bedrijfsruimten;
 e  parkeerplaatsen;
 f maatschappelijk vastgoed.
6  Maatschappelijke ondersteuning.

De activiteit maatschappelijke ondersteuning laat ik verder buiten beschouwing, omdat met  
die activiteit in het algemeen geen inkomsten worden gegenereerd. Fiscaal is hoogstens 
de vraag of de kosten van maatschappelijke ondersteuning in aftrek kunnen worden 
gebracht. Bij een woningcorporatie is dat naar mijn mening het geval, omdat vanwege 
de integrale belastingplicht geen niet-ondernemingssfeer meer te onderscheiden valt en 
alle uitgaven bij wege van wetsfictie een zakelijk karakter hebben. Anders dan bij een NV  
of BV die ook integraal belastingplichtig zijn, heeft een woningcorporatie geen aandeel- 
houders, waardoor de lasten ook niet toerekenbaar zijn aan de aandeelhouder51. 51 In dit verband verwijs ik naar mijn artikel De  

aftrek van maatschappelijke kosten en de 

totaalwinst, WFR 2019/1234 en Tweede 

Kamer, vergaderjaar 2014-2015, 34 003,  

nr. 3, blz. 13 waarin ten aanzien van overheids- 

ondernemingen is bevestigd dat als een 

overheidsonderneming in het kader van 

haar onderneming kosten voor haar rekening  

neemt die ook zijn ingegeven door de publieke  

doelstelling dat niet leidt tot een correctie 

van de winst.
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3 Het wettelijke kader voor woningcorporaties

3.1 Algemeen
Inmiddels is de Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting door de Eerste 
Kamer aangenomen. Toegelaten instellingen hebben als doel uitsluitend op het gebied 
van de volkshuisvesting werkzaam te zijn en beogen hun financiële middelen uitsluitend 
in het belang van de volkshuisvesting in te zetten en zijn uitsluitend in het belang van  
de volkshuisvesting werkzaam52.

De minister kan de toelating intrekken, waartegen beroep open staat. Indien een besluit 
tot intrekking onherroepelijk vaststaat, wordt de toegelaten instelling op verzoek van 
de minister ontbonden door de rechtbank53. De vereffening van het vermogen van een 
toegelaten instelling dient ertoe te leiden dat het vermogen uitsluitend bestemd blijft 
voor het behartigen van het belang van de volkshuisvesting54. In dat verband is ook van 
belang op te merken dat het vermogen van een woningcorporatie gebonden is binnen het  
stelsel van de volkshuisvesting. Privaatrechtelijk is het vermogen eigendom van de stichting,  
maar de stichting kan niet het volkshuisvestelijk stelsel verlaten55. Een toegelaten instelling  
bestemt batige saldi en andere middelen, voor zover aanhouding daarvan niet noodzakelijk  
is voor haar voortbestaan in financieel opzicht, uitsluitend voor werkzaamheden op het 
gebied van de volkshuisvesting56. In de AMvB kunnen daaromtrent nadere voorschriften 
worden gegeven.

De wet kent beperkingen voor toegelaten instellingen om zich te verbinden met dochter- 
vennootschappen. Dat kan alleen na goedkeuring van de minister en de inrichting van de  
statuten moet aan bepaalde voorwaarden voldoen57. De toegelaten instelling mag alleen  
bij oprichting van de dochtervennootschap daaraan vermogen verschaffen via kapitaal 
of een lening58. Met betrekking tot reeds bestaande verbonden ondernemingen geldt dat  
de toegelaten instelling geen aanvullend vermogen verstrekt noch garant staat voor die 
onderneming. Bestaande garanties mogen slechts betrekking hebben op werkzaamheden  
die reeds waren aangevangen of die bij aanvang waren beoogd59. De winst van een 
verbonden besloten vennootschap komt de aandeelhouders toe60.

De wet voorziet in de mogelijkheid om bij AMvB te bepalen dat de leningen zijn 
gemaximeerd op een percentage van de WOZ-waarde van de onroerende zaken en 
infrastructurele aanhorigheden61.

52 Artikel 19 en artikel 23 Herzieningswet toe- 

gelaten instellingen volkshuisvesting.

53 Artikel 19, vierde lid en artikel 20, tweede lid,  

Herzieningswet toegelaten instellingen volks- 

huisvesting.

54 Artikel 20, vijfde lid, Herzieningswet toege- 

laten instellingen volkshuisvesting.

55 Zie Raad van State 27 oktober 2010, nr. 

210002155/1/H3, De Veste, ECLI:NL:RVS: 

2010:B01837, NJB 2011, 66.

56 Artikel 42, derde lid Herzieningswet toegelaten  

instellingen volkshuisvesting.

57 Artikel 21 en 23 Herzieningswet toegelaten 

instellingen volkshuisvesting.

58 Artikel 21a, eerste lid Herzieningswet toe- 

gelaten instellingen volkshuisvesting.

59 Artikel 21, eerste en tweede lid Herzieningswet  

toegelaten instellingen volkshuisvesting.

60 Artikel 21b Herzieningswet toegelaten 

instellingen volkshuisvesting.

61 Artikel 21c, tweede lid, Herzieningswet 

toegelaten instellingen volkshuisvesting.
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Tot slot zijn toegelaten instellingen verplicht62 in hun administratie een scheiding aan te 
brengen tussen de activa en passiva die zijn verbonden met de diensten van algemeen 
economisch belang63.

Een alternatief is dat een toegelaten instelling de werkzaamheden die niet behoren tot 
de diensten van algemeen economisch belang en alle daarmee samenhangende baten, 
lasten, activa en passiva onderbrengt in een woningvennootschap64. De minister moet 
de juridische scheiding goedkeuren65.

3.2 Beperkingen in de activiteiten
De taakuitoefening van toegelaten instellingen wordt op verschillende wijzen beperkt. 
Onderscheid kan worden gemaakt naar:
1 een geografische beperking;
2 functionele beperking, en 
3 een beperking naar doelgroep.

Ad 1 Geografische beperking
Uitgangspunt is dat een toegelaten instelling in één gemeente werkzaam is. De minister 
kan op verzoek van twee of meer aan elkaar grenzende gemeenten in Nederland besluiten  
dat een toegelaten instelling en samenwerkingsvennootschap in al die gemeenten werk- 
zaam mag zijn66. De gemeenten moeten aannemelijk maken dat zij alle gelegen zijn in 
hetzelfde - vanuit het oogpunt van het functioneren van de woningmarkt - als een geheel  
te beschouwen gebied. Een toegelaten instelling mag in beginsel geen woningen bouwen  
of verwerven in andere gemeenten. Dit verbod geldt niet als de woningen voor bepaalde 
doelgroepen bestemd zijn. Ook is herontwikkeling toegestaan van reeds bestaand bezit 
in andere gemeenten.

Een toegelaten instelling moet met haar werkzaamheden naar redelijkheid bijdragen 
aan de uitvoering van het volkshuisvestingsbeleid dat geldt in de gemeenten waar zij 
feitelijk werkzaam is. De gemeenten moeten de toegelaten instellingen daartoe 
schriftelijk informeren over het voorgenomen volkshuisvestingsbeleid67.

Ad 2 Functionele beperking
De wet kent een functionele beperking van de activiteiten van een woningcorporatie 
doordat in artikel 45 is geregeld dat een toegelaten instelling werkzaam moet zijn op 
het gebied van de volkshuisvesting en in dat artikel bepaald is welke activiteiten daaronder  
vallen. Vervolgens wordt in de wet onderscheid gemaakt tussen diensten van algemeen 
economisch belang (DAEB) (artikel 47) en diensten van toegelaten instellingen die geen 
algemeen economisch belang vormen (niet afzonderlijk gedefinieerd en dus alle activiteiten  
die geen DAEB zijn, maar een toegelaten instelling wel mag verrichten). Soms zien wij dat  
de functionele en geografische beperking wordt gecombineerd bijvoorbeeld door de eis 
te stellen dat diensten die geen DAEB vormen alleen mogen worden verricht in de 
gemeente waar de toegelaten instelling werkzaam is.

62 Deze verplichting geldt niet indien de omzet  

minder bedraagt dan € 30 miljoen in twee 

boekjaren en het aandeel in die omzet van 

haar werkzaamheden die niet behoren tot de  

diensten van algemeen economisch belang 

minder was dan 5%. Bovendien dienen de 

investeringen in enig boekjaar in werkzaam- 

heden die niet behoren tot de diensten van 

algemeen economisch belang minder te 

bedragen dan 10% van de totale werkzaam- 

heden (artikel 49, eerste lid Herzieningswet 

toegelaten instellingen volkshuisvesting).

63 Toegelaten instellingen die werkzaamheden 

verrichten welke de handel tussen lidstaten 

van de Europese Unie niet op merkbare wijze  

ongunstig kunnen beïnvloeden, van welke de  

totale nettojaaromzet minder dan € 40 miljoen  

heeft bedragen gedurende twee boekjaren, of  

ten aanzien van welke de door hen in enigerlei  

vorm ontvangen overheidssubsidie is vast- 

gesteld ingevolge een open, doorzichtige en  

niet-discriminerende procedure houden een  

zodanige administratie bij dat: a. de registratie  

van lasten en baten van hun verschillende 

werkzaamheden gescheiden zijn; b. alle lasten  

en baten, op grond van consequent toegepaste  

en objectief te rechtvaardigen beginselen in- 

zake kostprijsadministratie, correct worden 

toegerekend en c. de beginselen inzake kost- 

prijsadministratie volgens welke de admini- 

stratie wordt gevoerd, duidelijk zijn vastgelegd  

(artikel 49, tweede lid Herzieningswet toe- 

gelaten instellingen volkshuisvesting).

64 Artikel 50a, eerste lid Herzieningswet 

toegelaten instellingen volkshuisvesting.

65 Artikel 50b, eerste lid Herzieningswet 

toegelaten instellingen volkshuisvesting.

66 Artikel 41b, eerste en tweede lid Herzienings- 

wet toegelaten instellingen volkshuisvesting.

67 Artikel 42 Herzieningswet toegelaten 

instellingen volkshuisvesting.
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Taken van een toegelaten instelling volkshuisvesting
Een toegelaten instelling en de met haar verbonden ondernemingen moeten uitsluitend 
werkzaam zijn op het gebied van de volkshuisvesting. Dat omvat uitsluitend het68:
‘a.  doen bouwen en verwerven van voor permanent verblijf bedoelde woongelegenheden 

en hun onroerende en infrastructurele aanhorigheden (…);
b.  in stand houden van en treffen van voorzieningen aan haar voor permanent verblijf 

bedoelde woongelegenheden en hun onroerende en infrastructurele aanhorigheden, 
en aan de direct daaraan grenzende omgeving;

c.  aan bewoners (…), verlenen van diensten die rechtstreeks verband houden met de 
bewoning, en, aan personen die haar te kennen geven een zodanige woongelegenheid 
te willen betrekken, verlenen van diensten die rechtstreeks verband houden met hun 
huisvesting;

d.  doen bouwen en verwerven van gebouwen die een maatschappelijke gebruiksbestemming  
hebben en hun onroerende en infrastructurele aanhorigheden, (…)69;

e.  in stand houden van en treffen van voorzieningen aan haar gebouwen als bedoeld in 
onderdeel d en hun onroerende en infrastructurele aanhorigheden, en aan de direct 
daaraan grenzende omgeving;

f.  bijdragen aan de leefbaarheid in de directe nabijheid van woongelegenheden of andere 
onroerende zaken van de toegelaten instelling of ten behoeve van de huurders van die 
woongelegenheden, voor zover:

 10 dat bijdragen als zodanig onderdeel uitmaakt van afspraken als bedoeld in  
 artikel 44, tweede lid;

 20 met dat bijdragen per woongelegenheid als bedoeld in artikel 47, eerste lid,  
 onderdeel b, ten hoogste een bij Algemene Maatregel van Bestuur te bepalen  
 bedrag is gemoeid;

g.  doen bouwen en verwerven van gebouwen die een bedrijfsmatige gebruiksbestemming 
hebben en hun onroerende en infrastructurele aanhorigheden, (…);

h.  in stand houden van en treffen van voorzieningen aan haar gebouwen als bedoeld in 
onderdeel g (…), en

i.  verrichten van de werkzaamheden die noodzakelijkerwijs voortvloeien uit het 
verrichten van de werkzaamheden, genoemd in de onderdelen a tot en met h, (…)’.

In het derde lid is voor de werkzaamheden, genoemd in onderdelen d tot en met h, die 
behoren tot de diensten van algemeen economisch belang, en, voor zover daarmee verband  
houdende, de werkzaamheden, bedoeld in het tweede lid, onderdeel i, een geografische 
beperking opgenomen. Zij moeten worden verricht in gebieden waar woongelegenheden  
in eigendom van toegelaten instellingen gelegen zijn. De bedrijfsmatige en maatschappelijke  
gebouwen moeten een op een wijk, buurt of buurtschap in een zodanig gebied gerichte 
functie hebben.

68 Artikel 45 Herzieningswet toegelaten 

instellingen volkshuisvesting.

69 Deze gebouwen moeten worden verhuurd 

aan verenigingen of stichtingen die zich 

blijkens hun statuten uitsluitend ten doel 

stellen diensten te leveren of werkzaam- 

heden te verrichten die zijn gericht op het 

maatschappelijk belang, of met overheids- 

instellingen (artikel 48, zesde lid).
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In het vierde lid is geregeld dat tot het gebied van de volkshuisvesting ook behoort 
voornoemde werkzaamheden, die niet behoren tot de diensten van algemeen 
economisch belang, voor zover:
a  zij worden verricht in gebieden waar woongelegenheden in eigendom van toegelaten  

instellingen gelegen zijn, en voor zover de gebouwen, bedoeld in de onderdelen d  
en g van dat lid, een op een wijk, buurt of buurtschap in een zodanig gebied gerichte 
functie hebben;

b  zij worden verricht op bebouwde grond;
c indien zij door toegelaten instellingen of samenwerkingsvennootschappen worden 

verricht op niet bebouwde grond: die werkzaamheden bijdragen aan de diensten  
van algemeen economisch belang welke aan hen ingevolge artikel 47, eerste lid,  
zijn opgedragen, en

d indien werkzaamheden als genoemd in het tweede lid, onderdeel g, en, voor zover 
daarmee verband houdende, werkzaamheden als bedoeld in het tweede lid, onderdeel i, 
door andere met toegelaten instellingen verbonden ondernemingen worden verricht  
op niet bebouwde grond: die werkzaamheden bijdragen aan het verrichten van hun 
andere werkzaamheden op het gebied van de volkshuisvesting.

Als een toegelaten instelling het voornemen heeft werkzaamheden te verrichten op het 
gebied van de volkshuisvesting die niet behoren tot de diensten van algemeen economisch  
belang, moet daarvoor, behoudens in bij AMvB bepaalde gevallen, goedkeuring van de 
minister worden verkregen. Voordat de minister toestemming kan verlenen moet overleg  
hebben plaatsgevonden met de gemeenten waar de toegelaten instelling feitelijk werkzaam  
is en B&W moet kort gezegd verklaren dat de uitvoering van de taken noodzakelijk is voor  
het volkshuisvestingsbeleid, dat anderen – na openbare consultatie de activiteiten niet 
kunnen of willen uitvoeren tegen de door de gemeente vooraf gestelde voorwaarden en 
dat zij de toegelaten instelling niet hebben bevoordeeld. Ook de borgstellingsvoorziening  
moet zijn zienswijze geven70.

Diensten van algemeen economisch belang
Als diensten van algemeen economisch belang zijn de volgende taken genoemd van een 
toegelaten instelling of samenwerkingsverband71:
a het huisvesten of doen huisvesten van personen die door hun inkomen of door 

andere omstandigheden moeilijkheden ondervinden bij het vinden van hun 
passende huisvesting;

b het doen bouwen en verwerven van voor permanent verblijf bedoelde te verhuren 
woongelegenheden met een huurprijs van ten hoogste het in artikel 13, eerste lid, 
onderdeel a, van de Wet op de huurtoeslag genoemde bedrag (…) en (…) verhuren, 
vervreemden en doen slopen van haar zodanige woongelegenheden en 
aanhorigheden, (…);

c het bezwaren, verhuren, vervreemden en doen slopen van voor permanent verblijf 
bedoelde te verhuren woongelegenheden die geen zelfstandige woning zijn als 

70 Artikel 44c Herzieningswet toegelaten 

instellingen volkshuisvesting. In dit artikel is  

ook nog een aantal procedurele voorwaarden  

gesteld (zie onderdeel f tot en met h).

71 Artikel 47 Herzieningswet toegelaten 

instellingen volkshuisvesting.
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bedoeld in artikel 247 van Boek 7 BW met een huurprijs die hoger is dan het in artikel 13,  
eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de huurtoeslag genoemde bedrag (…);

d het doen bouwen en verwerven van voor permanent verblijf bedoelde, anders dan in 
verband met verhuren toe te wijzen, woongelegenheden en hun onroerende en 
infrastructurele aanhorigheden (…).

Ad 3 Beperking via omschrijving van de doelgroep
In artikel 46 is de doelgroep van een toegelaten instelling omschreven. Een toegelaten 
instelling geeft voorrang aan het huisvesten of doen huisvesten van personen die door hun  
inkomen of door andere omstandigheden moeilijkheden ondervinden bij het vinden van 
hun passende huisvesting, en de woningen een huur hebben met een huurprijs van ten 
hoogste het in artikel 13, eerste lid, onderdeel a, van de Wet op de huurtoeslag genoemde  
bedrag. De toegelaten instelling verhuurt aan ten minste een bij AMvB te bepalen 
percentage van huishoudens met een sociale indicatie of een inkomensindicatie (personen  
die in aanmerking komen voor een huurtoeslag). Op verzoek kan dat percentage door de  
minister worden verlaagd72.

De beleidsvrijheid van een toegelaten instelling wordt ook beperkt doordat ten minste 
90% van haar woongelegenheden moeten worden verhuurd aan personen die behoren 
tot de sociale of inkomensdoelgroep73.

Conclusie
Uit het voorgaande blijkt dat door het voorgestelde kader waarbinnen woningcorporaties  
moeten opereren hun speelruimte aanzienlijk is beperkt. Er ontstaat een duidelijke focus  
op kerntaken, waarbij een belangrijk deel van die taken aangemerkt kan worden als een 
dienst van algemeen economisch belang. Daarnaast gelden er beperkingen voor het ont- 
plooien van nevenactiviteiten, waarbij stevige procedurele waarborgen gelden, die tot 
doel hebben na te gaan of de uitoefening van de activiteiten noodzakelijk zijn in het 
licht van het volkshuisvestelijk beleid en concurrentievervalsing te voorkomen.

72 Artikel 48, vijfde lid, Herzieningswet 

toegelaten instellingen volkshuisvesting.

73 Artikel 48 Herzieningswet toegelaten 

instellingen volkshuisvesting.
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4  Fiscale positie in vergelijking met  
 andere vastgoedinvesteerders

Hiervoor ben ik ingegaan op de activiteiten van woningcorporaties en de voorwaarden 
waaronder die worden ontplooid. In dit onderdeel wordt een vergelijking gemaakt van 
de fiscale behandeling van deze activiteiten naar de soort speler op de vastgoedmarkt 
die deze activiteiten uitvoert. Ik maak daarbij onderscheid naar de volgende spelers:
1 woningcorporaties;
2 belegger/natuurlijke persoon;
3 belegger/BV;
4 institutionele beleggers (fiscale beleggingsinstelling);
5 pensioenfondsen;
6 stichtingen.

Woningcorporaties
Vanwege de integrale belastingplicht zijn alle bovengenoemde activiteiten van een 
woningcorporatie belastingplichtig. Overigens is de staatssecretaris van mening dat het 
geheel van activiteiten van een woningcorporatie een onderneming vormt74. Ik vraag  
mij af of die conclusie juist is. Hieronder beoordeel ik de activiteiten afzonderlijk.

Belegger/natuurlijke persoon
De verhuur van vastgoed is in het algemeen belast in box 3, waar een fictief rendement 
wordt berekend van 4% die belast is tegen 30%. De effectieve belastingdruk neemt dus 
toe naarmate het rendement daalt. Tijdens de economische crisis was de belastingdruk 
relatief hoog, omdat vanwege de waardedalingen van het vastgoed het rendement onder  
druk staat75. Het voorgaande geldt uiteraard ook indien een natuurlijke persoon investeert  
via een fiscaal transparant samenwerkingsverband. Indien echter gebruik wordt gemaakt  
van een commanditaire vennootschap en deze zich bezighoudt met projectontwikkeling,  
zullen de commanditaire vennoten geen recht hebben op de ondernemingsfaciliteiten, 
zodat de marginale belastingdruk 52% is.

Een natuurlijke persoon die zich bezighoudt met projectontwikkeling ligt vanwege de gelopen  
risico’s niet voor de hand. In het algemeen zal die activiteit zijn ondergebracht in een BV76.

Belegger/BV
Bij een BV zijn de inkomsten uit verhuur van vastgoed en projectontwikkeling op dezelfde  
wijze belast. Het vpb-tarief varieert van 20-25% en bij de aandeelhouder vindt een 
additionele heffing van 25% plaats bij uitkering van het dividend of verkoop van de 
aandelen indien deze een aanmerkelijk belang heeft. Als er geen aanmerkelijk belang is, 
is jaarlijks 1,2% belasting verschuldigd over de werkelijke waarde van de aandelen. Als de 
investeerder een aanmerkelijk belang heeft, kan de belastingdruk dus worden beperkt 

74 Kamerstukken II 2007/08,  

31205, nr. 3, p. 37.

75 Het directe rendement: de huuropbrengsten  

is veelal positief, maar het indirecte rende- 

ment – de waardeveranderingen van het 

vastgoed – negatief.

76 Volledigheidshalve merk ik op dat als dat 

niet het geval is de inkomsten belast zullen 

worden als ondernemingsinkomsten. Het 

marginale tarief (na aftrek van mkb-winst- 

aftrek) is 44,72%. Daar komt de zelfstandigen- 

aftrek nog op in mindering die vooral bij lage  

winstniveaus tot een aanzienlijke verlaging 

van de belastingdruk kan leiden.
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door de dividenduitkering uit te stellen, maar dat betekent wel dat op het rendement (de 
ingehouden winst) een aanmerkelijkbelangclaim wordt gevestigd. Ook kan uitstel van 
heffing worden bereikt door toepassing van de herinvesteringsreserve (HIR). Er geldt een 
beperking van de afschrijvingen tot 100% van de WOZ-waarde waardoor de belasting- 
druk relatief hoog is. Zowel de HIR als de afschrijvingsregeling gelden uiteraard voor alle 
investeerders in vastgoed die aan een winstbelasting (IB of Vpb) onderworpen zijn.

Institutionele beleggers (fiscale beleggingsinstelling)
Institutionele beleggers die gebruik maken van het speciale regime voor fiscale beleggings- 
instellingen zijn onderworpen aan een tarief van 0% vennootschapsbelasting. Om daarvoor  
in aanmerking te komen moeten zij onder andere de winst binnen 8 maanden na afloop 
van het boekjaar uitkeren. De reden van deze doorstootverplichting is dat het de bedoeling  
is dat heffing plaatsvindt op het niveau van de aandeelhouder. Een belangrijke tegemoet- 
koming is dat koerswinsten en koersverliezen in een herbeleggingsreserve mogen worden  
gedoteerd en daardoor niet hoeven te worden uitgekeerd. De herbeleggingsreserve is 
ruimer dan de hiervoor genoemde herinvesteringsreserve, omdat niet de eis wordt gesteld  
van een economische vervanging77.

Het uitstel van heffing is vooral van belang voor beleggers die belast worden over het 
ontvangen dividend. Voor buitenlandse aandeelhouders geldt dat de FBI 15% dividend- 
belasting inhoudt en dat de effectieve belastingdruk afhankelijk is van het belastingsysteem  
zoals dat geldt voor de aandeelhouder. Bij binnenlandse aandeelhouders is de belasting- 
druk dus gelijk aan de situatie dat een aandeelhouder natuurlijke persoon deelneemt in 
de FBI, dat wil zeggen heffing in box 378.
Een fiscale beleggingsinstelling mag zich niet bezighouden met projectontwikkeling. Wel 
is toegestaan dat deze activiteiten worden ingebracht in een afzonderlijke project-BV 
waarvan de FBI alle aandelen bezit79. De project-BV is belast tegen het reguliere tarief in 
de vennootschapsbelasting.

Pensioenfondsen
Pensioenfondsen zijn vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Daarnaast hebben zij het 
voordeel dat de pensioengelden die zij ontvangen om te beleggen niet belast worden bij 
de deelnemers die nog pensioen moeten opbouwen, maar pas bij uitkering. De uitkeringen  
zijn dan tegen het reguliere tarief belast met loon- en inkomstenbelasting (maximaal 52%),  
waardoor de effectieve belastingdruk aanzienlijk lager ligt. Ook voor pensioenfondsen 
geldt dat zij zich niet direct kunnen bezighouden met projectontwikkeling. Wel is het 
mogelijk dat zij participeren in entiteiten die inkomsten verkrijgen uit projectontwikkelings- 
activiteiten. Ik ga ervan uit dat deze met vennootschapsbelasting belast zijn80.

77 Voor vastgoed geldt een afschrijvingstermijn  

van meer dan 10 jaar, zodat ingevolge artikel  

3.54, vierde lid, Wet IB 2001 alleen een pand  

dat dezelfde economische functie vervult 

geldt als een vervangende investering.

78 Een niet beursgenoteerde fiscale beleggings- 

instelling verliest de fiscale status indien één  

van de aandeelhouders natuurlijke personen  

een aanmerkelijk belang heeft (artikel 28, 

tweede lid, onderdeel d, Wet Vpb 1969).

79 Artikel 28, derde lid, Wet Vpb 1969.

80 Het is mogelijk dat een pensioenfonds als 

commanditaire vennoot deelneemt in een 

commanditaire vennootschap die project- 

ontwikkelingsactiviteiten heeft. In dat geval  

blijven de winsten buiten de heffing, omdat de  

deelname in een commanditaire vennootschap  

als commanditair vennoot als vermogens- 

beheer kan gelden. Overigens is een wets- 

wijziging aangekondigd om dit heffingslek te  

repareren. Kamerstukken I 2014/15,  

34003, D, blz. 14.
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Stichtingen
De verhuur van vastgoed (ongeacht het soort vastgoed) door een stichting, ook als het om  
een omvangrijke portefeuille gaat, zal in het algemeen gelden als normaal vermogensbeheer  
en dus niet aangemerkt kunnen worden als een ondernemingsactiviteit. De verkoop van 
bestaande woningen zal in het verlengde van de verhuur plaatsvinden en dus ook aan- 
gemerkt kunnen worden als vermogensbeheer evenals regulier onderhoud.

De projectontwikkelingsactiviteiten zouden wel een ondernemingsactiviteit kunnen zijn. 
Dat geldt zeker voor de woningen of andere gebouwen die worden ontwikkeld voor de 
verkoop. Er kan worden verdedigd dat dit anders ligt voor de woningen die worden ont- 
wikkeld voor de verhuur. De vraag is of hier sprake is van deelname aan het economische  
verkeer of dat de projectontwikkelingsactiviteit gezien moet worden als een separate 
ondernemingsactiviteit, waarbij als ook vastgoed voor de markt wordt ontwikkeld de 
andere activiteiten daar ook door worden besmet. Uit de jurisprudentie kan worden 
afgeleid dat alleen de activiteiten voor derden als een ondernemingsactiviteit moeten 
worden gezien81. De staatssecretaris is echter van mening dat de herontwikkeling van 
vastgoed dat duurzaam door een beleggingsinstelling zal worden geëxploiteerd niet kan 
worden aangemerkt als een beleggingsactiviteit (en dus impliciet als een ondernemings- 
activiteit geldt)82. Een vergelijkbare sfeerovergang is ook aan de orde indien een particulier  
zelf een pand ontwikkelt met de intentie deze duurzaam te gaan verhuren aan derden. 
De Hoge Raad83 heeft daaromtrent beslist dat de ontwikkelfase in box 1 plaatsvindt 
(waarin de ontwikkelwinst belast wordt) en daarna een sfeerovergang plaatsvindt naar 
box 3 waarin de inkomsten uit de verhuur wordt belast.

Conclusie
Bovenstaande analyse leidt niet tot een eenduidige conclusie met betrekking tot de 
belastingplicht van woningcorporaties in vergelijking met andere vastgoedinvesteerders. 
Met betrekking tot projectontwikkeling is het beeld het meest eenduidig in die zin dat 
de inkomsten uit projectontwikkeling in beginsel belast zijn met vennootschapsbelasting.  
Een nuance geldt mogelijk voor interne projectontwikkeling.

Bij een FBI leidt dat direct tot afrekening indien de panden worden overgeheveld van de 
project-BV naar de FBI. Bij BV’s die woningen ontwikkelen en aansluitend gaan verhuren 
zal winstneming kunnen worden uitgesteld, omdat de voortbrengingskosten gelden als de  
kostprijs van het bedrijfsmiddel waarover vervolgens wordt afgeschreven. Een afzonderlijke  
winst op de projectontwikkelingsactiviteit hoeft niet in aanmerking te worden genomen bij  
de sfeerovergang bij dezelfde belastingplichtige van de ontwikkelsfeer naar de beleggings- 
sfeer. Uiteraard is dat anders indien de beleggingstak en de projectontwikkelingstak 
zelfstandig belastingplichtig zijn, omdat deze activiteiten worden uitgevoerd in aparte 
vennootschappen die geen fiscale eenheid vormen.

81 Hof Den Haag, 7 december 2001, V-N 

2002/7.23.

82 Besluit Staatssecretaris van Financiën van 

22 februari 2001, nr. CPP2000/2385M, 

BNB 2001/227.

83 HR, 24 februari 2012, nr. 09/03137, BNB 

2012/120.
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Met betrekking tot de inkomsten uit verhuur is het beeld fragmentarischer. Indien de 
belastingheffing op het niveau van de entiteiten die de activiteiten uitvoeren als maatstaf  
wordt genomen behoren de woningcorporaties tot de zwaarst belaste entiteiten. Deze 
vergelijking is uiteraard niet geheel zuiver omdat ook de belastingheffing bij de aandeel- 
houder moet worden meegenomen. Beleggers via een BV worden dan aanzienlijk zwaarder  
belast, zeker indien zij een aanmerkelijk belang hebben, hoewel zij recht hebben op uitstel.  
Beleggers die in box 3 beleggen al dan niet via een FBI worden waarschijnlijk lager belast,  
omdat het gemiddelde rendement van vastgoed meer is dan 4%84.

Een voorzichtige conclusie kan zijn dat integrale belastingplicht terecht is om een gelijk 
speelveld te bereiken voor de projectontwikkelactiviteiten van woningcorporaties. Met 
betrekking tot de verhuur van woningen lijkt het reguliere vpb-tarief te leiden tot een te 
hoge belastingdruk.

84 Het gemiddelde rendement op woningen in de  

periode 2000-2012 bedroeg voor institutionele  

beleggers circa 6%. Zie IVBN paper Samen- 

stelling en rendement van Nederlandse 

institutionele vastgoedportefeuilles, oktober  

2013. Het directe rendement voor de woning- 

corporaties over een tienjaarsperiode bedroeg  

3,2% op de DAEB-activiteiten en niet-DAEB- 

activiteiten 4,7%. Het rendement is berekend  

over de marktwaarde van de woningen. Het 

totale rendement voor de sector wordt de 

komende jaren geschat tussen de 3-4,5% 

Centraal Fonds Volkshuisvesting Sectorbeeld  

2014, blz. 63.
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5 Vergelijking met andere semipublieke instellingen

De fiscale positie van woningcorporaties krijgt ook meer reliëf indien deze wordt vergeleken  
met andere semipublieke instellingen. Voor zorginstellingen geldt dat zij in beginsel zijn 
vrijgesteld van vennootschapsbelasting op grond van artikel 5, eerste lid, onderdeel c, Wet  
Vpb 1969 en voor academische ziekenhuizen komt een specifieke vrijstelling (artikel 6b, 
eerste lid, onderdeel b, Wet Vpb 1969). Voor onderwijsinstellingen was tot voor kort niets  
expliciets geregeld. De praktijk was echter dat deze niet in de heffing werden betrokken, 
tenzij sprake was van een commerciële onderwijsorganisatie. Het wetsvoorstel Modernisering  
Vpb-plicht overheidsondernemingen voorziet in artikel 6b, onderdeel a, Wet Vpb 1969 
in een vrijstelling voor organisaties waarvan de activiteiten geheel of nagenoeg geheel 
bestaan uit het aanbieden van onderwijs dat hoofdzakelijk (70%) wordt bekostigd uit de 
publieke middelen, school- of collegegelden.

De fiscale positie van woningcorporaties wijkt in hoge mate hiervan af. Dat is ten dele 
verklaarbaar doordat woningcorporaties in vergelijking met bovenstaande instellingen 
meer in concurrentie traden met private marktpartijen. Het is echter de vraag of dat nog  
het geval is nu de nieuwe Woningwet is aangenomen. Zoals beschreven in onderdeel 3 
moeten woningcorporaties zich nu richten op hun kerntaken die eng gedefinieerd zijn en 
Europeesrechtelijk gelden als diensten van algemeen economisch belang. De autonomie 
van woningcorporaties wordt beperkt, omdat voor het verrichten van nevenactiviteiten 
stevige procedurele voorwaarden gelden, waaronder een advies van de gemeenteraad en  
de vaststelling dat private partijen niet bereid zijn die nevenactiviteiten op te pakken.

Het voorkomen van een vervalsing van de concurrentieverhouding is een sectoroverstijgende  
doelstelling. Het ligt daarom voor de hand dat de fiscale regels die als oogmerk hebben 
concurrentievervalsing te voorkomen in beginsel gelijk zijn. In elk geval qua aanpak en 
uitgangspunten. De concrete uitwerking kan per sector verschillen, omdat de sectoren 
niet geheel vergelijkbaar zijn. We zien dat ook in het mededingingsrecht.

Een onderwijsinstelling kwalificeert in beginsel niet als onderneming en een ziekenhuis 
wel, waardoor het verbod op staatssteun niet zo snel geldt voor onderwijsinstellingen85. Als  
logisch vertrekpunt voor de fiscale regulering van semipublieke instellingen kan mijns inziens  
het wetsvoorstel Modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen worden genomen. 
Deze regeling heeft als expliciete doelstelling het bereiken van een gelijk speelveld en in het  
verlengde daarvan te voorkomen dat de fiscale regeling voor overheidsorganisaties verboden  
staatssteun vormt. Uiteraard is deze wettelijke regeling niet van toepassing op woning- 
corporaties, omdat zij geen publiekrechtelijke rechtspersoon zijn, noch kwalificeren als 
een privaatrechtelijk overheidslichaam86. Een bron van inspiratie kan het echter wel zijn.

Hoe zou een woningcorporatie worden belast indien het wel een publiekrechtelijke rechts- 
persoon is? Het uitgangspunt is dat een overheidslichaam belastingplichtig is indien en 
voor zover deze een onderneming drijft87. De verhuur van het vastgoed valt daarmee buiten  

85 Zie hieromtrent de Mededeling van de 

Commissie betreffende de toepassing van 

de staatssteunregels van de Europese Unie op  

voor het verrichten van diensten van algemeen  

economisch belang verleende compensatie, 

PbEU 2012, C 8/4, 11 januari 2012.

86 Artikel 8e, vijfde lid, Wet Vpb 1996.

87 Artikel 2, eerste lid, onderdeel g, Wet Vpb 1969.
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de belastingplicht en er hoeft geen onderscheid te worden gemaakt tussen de verhuur 
van sociale huurwoningen en vrijesectorwoningen.

De Wet Vpb 1969 wijkt hiermee op een principieel punt af van het Europeesrechtelijke 
begrip ‘onderneming’. De Europese Commissie heeft in haar beschikking met betrekking 
tot projectsteun aan woningcorporaties88 aangegeven dat de verhuur van woningen, maat- 
schappelijk vastgoed, commercieel vastgoed, de bouw en onderhoud van lokale infra- 
structuur als een ondernemingsactiviteit kan worden aangemerkt, waarmee in concurrentie  
wordt getreden met private aanbieders.

Om te bepalen of er sprake is van een selectief voordeel is het referentieregime echter de  
Wet Vpb 1969 en de daarin gebruikte begrippen en niet de Europese uitleg van het begrip  
‘onderneming’. Zolang het begrip ‘onderneming’ in de Wet Vpb 1969 maar consistent 
wordt ingevuld en niet voor overheidslichamen of woningcorporaties gunstiger is dan 
voor andere rechtspersonen is er geen sprake van een selectieve belastingmaatregel. Het  
Nederlandse stelsel van de Wet Vpb 1969 kent een consistent systeem waarbij een aantal  
lichamen die winst kunnen uitkeren onbeperkt belastingplichtig is en de lichamen die 
geen winst kunnen uitkeren alleen voor zover zij een onderneming drijven. Dat is ook in 
overeenstemming met de primaire doelstelling van de wet namelijk ondernemingsinkomsten89  
(volgens fiscale maatstaven) in de heffing betrekken en het voorkomen van een verstoring  
van de concurrentieverhoudingen.

In het wetsvoorstel zijn ook verschillende vrijstellingen opgenomen. In dit verband zijn 
twee vrijstellingen van belang:
1 de vrijstelling voor het uitvoeren van een overheidstaak90;
2 de vrijstelling voor interne activiteiten91.

In de wetsgeschiedenis is bevestigd dat als taken worden uitgevoerd op grond van de wet92,  
sprake is van een overheidstaak. De Woningwet bepaalt dat een toegelaten instelling in de  
zin van de Woningwet is belast met de bouw en beheer van woningen voor een specifieke  
doelgroep. In de vrijstelling voor de uitvoering van woningcorporaties is echter een additionele  
voorwaarde opgenomen dat niet in concurrentie mag worden getreden. Projectontwikkeling  
kan weliswaar worden gezien als een overheidstaak, maar omdat sprake is van in con- 
currentie treden (ik ga ervan uit dat de activiteit winstpotentie heeft) kan geen beroep 
worden gedaan op de vrijstelling voor overheidstaken93.

Voor zover de woningen worden ontwikkeld ten behoeve van de verhuur aan de doelgroep  
en niet worden verkocht aan derden kan echter een beroep worden gedaan op de vrijstelling  
voor interne activiteiten. De vrijstelling voor interne activiteiten regelt juist dat de inkomsten  
uit activiteiten die worden verricht voor andere delen van de organisatie zijn vrijgesteld94.

De conclusie uit voorgaande analyse is dat als woningcorporaties hetzelfde behandeld 
zouden worden als overheidsorganisaties zij slechts belastingplichtig zijn voor het inkomen dat  
wordt behaald met de ontwikkeling van woningen ten behoeve van de verkoop (aan derden).

88 Brussels 15.12.2009 C(2009)9963 final punt 12.

89 Daar zou tegenin kunnen worden gebracht dat  

voor de onbeperkt belastingplichtige 

lichamen de belastingplicht niet beperkt is 

tot ondernemingsinkomsten.

90 Artikel 8e, eerste lid, onderdeel b,  

Wet Vpb 1969.

91 Artikel 8e, eerste lid, onderdeel a, sub 1, 

Wet Vpb 1969.

92 Kamerstukken II 2014/15,  

34003, nr. 3, blz. 16-17.

93 Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat voor in 

concurrentie treden vereist is dat met de 

activiteit een bescheiden inkomen kan worden  

gerealiseerd. Zeker met betrekking tot de 

ontwikkelactiviteiten voor de verkoop aan 

derden zal in het algemeen gelden dat ge- 

streefd wordt naar winst omdat daaruit de 

onrendabele top voor de bouw van sociale 

woningen moet worden bekostigd. De 

specifieke regeling voor gemengde projecten  

heeft wel tot gevolg dat fiscaal de winst wordt  

gedrukt, omdat een relatief groot deel van de  

grondkosten wordt toegerekend aan de 

sociale woningen.

94 Het is de vraag of daarvoor een afzonderlijke  

vrijstelling noodzakelijk is, omdat ook betoogd  

kan worden dat interne activiteiten niet tot 

de aanwezigheid van een onderneming leiden.  

De wetgever heeft deze vrijstelling opgenomen  

om zeker te stellen dat een activiteit voor 

derden niet tevens de interne activiteit in 

de heffing meetrekt.
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6 Beperking belastingplicht tot niet-DAEB-activiteiten

Bij de behandeling in de Tweede Kamer is een amendement95 ingediend dat de strekking 
had de belastingplicht van woningcorporaties te beperken tot niet-DAEB-activiteiten. Er 
zou een vrijstelling moeten worden opgenomen voor de activiteiten genoemd in artikel 47  
van de Woningwet. Het amendement was door de minister ontraden, omdat de budgettaire  
dekking voor deze wijziging ontbrak96. Bovendien achtte de minister het waarschijnlijk dat  
de Europese Commissie van mening zou zijn dat vrijstelling als staatssteun zou worden 
aangemerkt, waardoor over de toelaatbaarheid daarvan overleg met de Europese Commissie  
zou moeten plaatsvinden. Als er sprake is van fiscale staatssteun voor DAEB-activiteiten is  
dat in beginsel toegestaan als aan de Altmark-criteria wordt voldaan. Een mogelijk probleem  
daarbij is dat het hier gaat om operationele steun, waarvan de omvang vooraf niet 
vaststaat omdat deze afhankelijk is van de gerealiseerde winst. Bovendien moet over- 
compensatie worden voorkomen97.

95 Kamerstukken II 2014/15, 33966, nr. 26.

96 Brief van 10 december 2014,  

nr. 2014-0000664560. 

97 Kamerstukken I 2014/15, 

34003, D, p. 13.
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7 Conclusie

De integrale vpb-plicht lijkt niet helemaal te passen bij woningcorporaties. Als de 
belastingplicht wordt vergeleken met verschillende exploitanten van vastgoed blijkt dat 
zij vaak lager belast zijn, zeker voor de belangrijke verhuuractiviteit. Ook als een vergelijking  
wordt gemaakt met andere semipublieke instellingen zijn woningcorporaties een buiten- 
beentje. De bijzondere ongunstige fiscale positie van woningcorporaties wordt niet 
(langer) gerechtvaardigd door de inrichting of regulering van de sector. 
Woningcorporaties moeten zich immers juist weer richten op hun kerntaken die veel 
exacter worden gedefinieerd. Het is mij niet helemaal duidelijk waarom voor woning- 
corporaties een ander belastingregime zou moeten gelden dan voor overheidsorganisaties.  
Als die regeling acceptabel is vanuit het perspectief van een gelijk speelveld en Europees 
recht zou dat ook voor woningcorporaties moeten zijn. Toepassing van de voorgestelde 
regels voor overheidsondernemingen leidt tot de conclusie dat slechts een gering deel 
van de activiteiten belastingplichtig zou worden, namelijk de ontwikkeling van woningen  
voor de verkoop omdat daarmee in concurrentie wordt getreden.

Ik kan mij overigens goed voorstellen dat de rijksoverheid een instrument in handen wil 
hebben om te voorkomen dat er vermogensoverschotten ontstaan bij woningcorporaties  
of semipublieke instellingen in het algemeen. Om dat te voorkomen is een meer specifieke  
heffing echter gewenst op sectoraal niveau die herverdeling tussen woningcorporaties 
kan bereiken of overheveling naar de rijkskas indien een sector als geheel te vermogend 
is. De Wet Vpb 1969 is daarvoor echter niet het goede instrument en de verhuurderheffing  
ook niet, omdat die niet aansluit bij vermogensoverschot, maar de waarde van de 
onroerende zaken.
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DE VERHUURDERHEFFING98

prof. dr. P.H.J. Essers99

1 Inleiding

De verhuurderheffing is in 2013 door het kabinet Rutte II ingevoerd. Het proces daar naar  
toe is bepaald niet geruisloos verlopen. Het kabinet Rutte I was al van plan om vanaf 2014  
een nieuwe belasting te heffen van verhuurders met meer dan 10 huurwoningen in de 
gereguleerde huursector. De beoogde opbrengst van deze nieuwe belasting was € 760 
miljoen per jaar. Dit voorstel hield verband met de plannen om per 1 juli 2011 een inkomens- 
afhankelijke huurverhoging mogelijk te maken voor huurders met een inkomen van meer  
dan € 43.000 per jaar met als belangrijkste doelstelling om het ‘scheefwonen’ tegen te 
gaan. Huurders met een inkomen dat niet past bij de hoogte van de huurprijs en de bij- 
behorende kwaliteit van hun huurwoning, zouden door huurverhogingen moeten worden  
aangezet om ruimte te maken voor huurders met lagere inkomens. Na de val van Rutte I 
op 23 april 2012, werd in het zogenoemde Lenteakkoord de ingangsdatum van de nieuwe  
belasting één jaar naar voren gehaald: deze zou al vanaf 2013 gaan gelden. Behalve de 
huurverhoging voor huurders met een inkomen boven € 43.000, werd ook een inkomens- 
afhankelijke huurverhoging afgesproken voor huurders met inkomens tussen € 33.000 
en € 43.000 per jaar. In het op Prinsjesdag 2012 ingediende wetsvoorstel werd uitgegaan  
van een beoogde opbrengst van de verhuurderheffing in 2013 van € 5 miljoen en van € 800  
miljoen per jaar voor de volgende jaren. In het regeerakkoord van het kabinet Rutte II 
werden de beoogde opbrengsten van de verhuurderheffing echter substantieel verhoogd.  
Uiteindelijk zou deze heffing € 2,1 miljard per jaar moeten opbrengen. Als gevolg van de 
aanvaarding van de motie-Essers in de Eerste Kamer werden deze plannen echter geblokkeerd  
voor de jaren 2014 en volgende. Vervolgens werd in februari 2013 het woonakkoord 
gesloten tussen de coalitiepartijen VVD en PvdA enerzijds en de gedoogpartijen D66, 
ChristenUnie en SGP anderzijds. Dit resulteerde in het Wetsvoorstel maatregelen woning- 
markt 2014, waarin de beoogde opbrengst van de verhuurderheffing voor 2014 op € 1,65  
miljard werd gesteld, waarna deze zou oplopen tot € 1,7 miljard in 2017. In deze wet werd  
ook een aantal heffingsverminderingen opgenomen. Verder is er een revolverend fonds 
voor energiebesparing in de bouw tot stand gekomen en is er een bedrag beschikbaar 
gesteld voor energiebesparende maatregelen. Bovendien werd het lage btw-tarief op 
arbeidskosten bij verbouwingen en renovatiewerken met een jaar verlengd en werd de 
integratieheffing in de btw afgeschaft. Met de kleinst mogelijke meerderheid werd deze 
wet uiteindelijk ook door de Eerste Kamer aangenomen. Een ‘nacht van Duivesteijn’ was 
ternauwernood voorkomen door de toezegging van de zijde van de regering dat de 
verhuurderheffing te zijner tijd zou worden geëvalueerd en zo nodig zou worden aangepast.

98 Deze bijdrage is gebaseerd op mijn lezing 

tijdens het congres ‘De fiscale positie van 

woningcorporaties’ van het BDO-FIT-Tax 

Fund op 26 november 2014. Zie voor een helder  

overzicht van de verhuurderheffing: M.D. 

Bosch, Verhuurderheffing, Fiscaal Actueel, 

Kluwer, Deventer, 2014. Verder verwijs ik graag  

naar de masterthesis van J.T. van Dijk, 

Verhuurderheffing, oktober 2014, Tilburg 

University.

99 Hoogleraar belastingrecht aan Tilburg Uni- 

versity; tevens lid van de Eerste Kamer en 

aldaar voorzitter van de commissie Financiën.
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Met de verhuurderheffing werden de woningcorporaties in feite aangewezen om de 
financiële overheidstekorten als gevolg van de crisis voor een groot deel te compenseren.  
Zij verhuren in totaal ongeveer 2,25 miljoen huurwoningen; dat is 75% van de 3 miljoen 
huurwoningen in Nederland. In 2007 waren de woningcorporaties ook al aangewezen als  
financierders van de overheidsplannen met de introductie van onder meer de integrale 
vennootschapsbelastingplicht. Met de beoogde opbrengst van die maatregel van € 500 
miljoen per jaar zouden vooral de tariefsverlagingen in de vennootschapsbelasting en 
inkomstenbelasting (mkb-winstvrijstelling) van de Wet werken aan winst moeten worden  
gefinancierd. Mede als gevolg van de schandalen in de woningcorporatiesector was er 
politiek een draagvlak te vinden om met name deze sector financieel te laten opdraaien 
voor de plannen van de overheid.
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2 Doelen van de verhuurderheffing

De primaire doelstelling van de verhuurderheffing is om een extra budgettaire opbrengst  
voor het Rijk te realiseren. Deze werd gesteld op € 50 miljoen in 2013, € 1,165 miljard in 
2014, € 1,355 miljard in 2015, € 1,52 miljard in 2016 en € 1,7 miljard in 2017. De benaming  
‘heffing’ is eigenlijk fout: het is geen heffing maar een belasting. Een heffing is immers 
bedoeld ter dekking van bepaalde individuele diensten, daarvan is bij de verhuurderheffing  
geen sprake. In feite is het dan ook een belasting; tegenover een belasting staat namelijk  
geen individuele tegenprestatie.

De tweede doelstelling van de verhuurderheffing is het leveren van een bijdrage aan het 
herstel van de huurmarkt. De verhuurderheffing is namelijk gekoppeld aan het mogelijk 
maken van inkomensafhankelijke huurverhogingen, die vooral tot doel hebben om het 
‘scheefwonen’ tegen te gaan. Voor huishoudens met een inkomen (twee jaren terug)100 
dat lager is dan € 33.164 (2014: € 34.085), was per 1 juli 2013 een huurstijging mogelijk 
van maximaal 4% (1,5% punt hoger dan de inflatie). Voor huishoudens met een inkomen  
tussen € 33.164 (2014: € 34.085) en € 43.000 (2014: € 43.602), was de maximale huur- 
stijging 4,5% (2% punt hoger dan de inflatie). Voor huishoudens met een inkomen boven  
€ 43.000 (2014: € 43.602, gold een maximale huurstijging van 6,5% (4% punt hoger 
dan de inflatie).

Onder inkomen wordt in dit verband verstaan het gezamenlijke inkomen van alle leden 
van een huishouding; de inkomens van bewoners jonger dan 23 jaar die inwonend zijn, 
worden buiten beschouwing gelaten voor zover deze inkomens lager zijn dan het 
minimumloon.

100 Daartoe is besloten omdat het huishoudin- 

komen van twee jaar terug doorgaans definitief  

door de Belastingdienst is vastgesteld.
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3 Rechtvaardigingen van de verhuurderheffing

Als rechtvaardiging van de verhuurderheffing werd door de wetgever in de eerste plaats 
vermeld dat verhuurders voordelen genieten door de extra huurverhogingen. Verder werd  
gewezen op de bijdragen van het Rijk aan de sociale huursector. In het verleden kregen 
woningcorporaties subsidies, tegenwoordig worden aan bepaalde huurders huurtoeslagen  
toegekend. Verder is er de borging van financieringen door woningcorporaties en is mede  
door toedoen van de overheid een stabiel en zeker marktsegment voor sociale huur- 
woningen tot stand gekomen. Als laatste rechtvaardiging van de verhuurderheffing werd  
aangevoerd dat deze heffing minder verstorend werkt dan andere heffingen, zoals de 
inkomsten- en vennootschapsbelasting. Een heffing op onroerend goed is minder vatbaar  
voor vluchtgedrag van belastingplichtigen dan andere heffingen.
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4 Werking van de verhuurderheffing

De verhuurderheffing wordt geheven over de totale WOZ-waarden van de huurwoningen  
die in het bezit zijn van een belastingplichtige; de juridische eigendom is vereist. Dit geldt  
voor alle huurwoningen met een huur onder € 710,68 (liberalisatiegrens 2015). 
Belastingplichtige is de natuurlijk persoon, de rechtspersoon of de groep die bij aanvang 
van het kalenderjaar het genot krachtens eigendom, bezit of beperkt recht heeft van meer  
dan tien huurwoningen. Het gaat dus niet alleen maar om woningcorporaties. Ook 
commerciële verhuurders kunnen worden geconfronteerd met de verhuurderheffing. 
Naar verwachting brengen de woningcorporaties ongeveer 86% van de verhuurderheffing  
op; de resterende 14% wordt betaald door andere verhuurders. Op de totale WOZ-waarde  
van een belastingplichtige mag tien maal de gemiddelde WOZ-waarde van de in haar bezit  
zijnde huurwoningen worden afgetrokken: eigenaren met tien of minder woningen 
vallen dus buiten de heffing. De WOZ-waarde aan het begin van het kalenderjaar is 
bepalend. Het tarief wordt afgeleid van de beoogde opbrengst; in 2014: 0,381%, in 
2015: 0,449%, in 2016: 0,491% en in 2017: 0,536%.
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5 Heffingsverminderingen

Heffingsverminderingen zijn verminderingen van de verschuldigde verhuurderheffing. 
Deze zijn gedurende vier jaren (2014 tot en met 2017) van toepassing voor bepaalde 
investeringen, waarbij wel een minimum is gesteld aan het bedrag van de investering. 
Het gaat in dezen om investeringen die:
1  Gericht zijn op de aanpak van de woningvoorraad Rotterdam Zuid: nieuwbouw 

(minimale investering € 37.500; faciliteit: € 15.000 per woning), grootschalige 
verbouwing (minimale investering € 37.500; faciliteit: € 15.000), kleinschalige 
verbouwingen (minimale investering € 25.000; faciliteit: € 10.000) en sloop 
(minimale investering € 37.500; faciliteit: € 15.000).

2   Het slopen en samenvoegen van woningen in krimpgebieden (gemeenten in 
Groningen, Zuid-Limburg en Zeeuws-Vlaanderen). De minimale investering 
bedraagt € 37.500; de faciliteit is € 15.000 per woning.

3  Het verbouwen van panden zonder woonfunctie (bijvoorbeeld kantoren) naar panden  
met woonfunctie: dit geldt voor het hele land (minimale investering € 25.000 per 
gerealiseerde huurwoning; faciliteit: € 10.000 per gerealiseerde huurwoning).

 Per jaar is € 70 miljoen beschikbaar voor heffingsverminderingen; voor 2014 tot en 
met 2017 is dat dus in totaal € 280 miljoen; dit bedrag wordt echter bij de beoogde 
opbrengst geteld omdat de beoogde opbrengst van de verhuurderheffing gehandhaafd  
dient te worden. In wezen is dit dus een sigaar uit eigen doos, aangezien deze heffings- 
verminderingen leiden tot een algemene tariefsverhoging.

De werkzaamheden rondom het verlenen van de heffingsverminderingen worden 
uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.
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6 Juridische houdbaarheid

In Nederland kunnen formele wetten door de rechter niet worden getoetst aan de 
Grondwet. Wel is het mogelijk om te toetsen aan internationale verdragen. In dat verband  
kan de vraag worden gesteld of de verhuurderheffing in strijd is met het gelijkheidsbeginsel  
van artikel 14 Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens dan wel artikel 26 van het 
Internationale Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten. Daarbij zou kunnen 
worden gewezen op het maken van een onderscheid tussen verhuurders in de gereguleerde  
sector en verhuurders in de geliberaliseerde sector. Ook het feit dat niet alleen woning- 
corporaties maar ook commerciële verhuurders onder deze heffing kunnen vallen, leidt 
tot vragen over de verhouding tot het gelijkheidsbeginsel. Commerciële verhuurders 
kunnen immers geen aanspraak maken op de voordelen waar woningcorporaties wel recht  
op hebben. Eenzelfde vraag over het gelijkheidsbeginsel kan worden gesteld ten aanzien 
van het instellen van de grens van tien woningen. Wat hier ook van zij, in de praktijk blijkt  
dat de rechter aan de wetgever in het algemeen een erg ruime beoordelingsvrijheid toekent,  
zodat op dit terrein niet veel resultaat van een dergelijke toetsing moet worden verwacht.

Een vergelijkbare vraag is of de verhuurderheffing in strijd is met art 1, Eerste Protocol EVRM,  
op grond waarvan een ieder het recht heeft op het ongestoorde genot van zijn eigendom.  
Eigendom mag niet worden ontnomen behoudens als dat geschiedt in het algemeen belang.  
In dat laatste geval dient er wel een adequate compensatie te worden geboden. Naar de 
mening van het kabinet is er een ‘fair balance’ tussen de verhuurderheffing en de extra huur- 
opbrengsten. In dit verband is ook een uitspraak van Rechtbank Den Haag van 4 december  
2013101 van belang waarin is beslist dat onder andere de verhuurderheffing niet leidt tot 
een onevenredige en buitensporige last voor (particulier) verhuurders van sociale woningen.  
Daarbij zij wel aangetekend dat deze beslissing zag op het jaar 2013, terwijl nadien de 
beoogde opbrengst van de verhuurderheffing aanmerkelijk is verhoogd.102

Ten slotte, zijn ook privacyaspecten verbonden aan de inkomensafhankelijke huurverhogingen  
waar de verhuurderheffing op is gebaseerd. Een verhuurder kan inkomensindicaties van 
huurders opvragen bij de Belastingdienst; daarbij is de verhuurder wel gehouden tot 
geheimhouding van de gegevens en dienen de ontvangen inkomensindicaties te worden 
vernietigd nadat de huurverhoging definitief is vastgesteld.

101 Rechtbank Den Haag 4 december 2013,  

nr. C/09/425550/HA ZA 12-1004, ECLI:NL: 

RBDHA:2013:16373.

102 Vergelijk M.D. Bosch, Verhuurderheffing, 

Fiscaal Actueel, Kluwer, Deventer, 2014, 

blz. 82. Zie eveneens de masterthesis van 

J.T. van Dijk, Verhuurderheffing, oktober 2014,  

Tilburg University, blz. 41 e.v.
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7 Mogelijkheden om de verhuurderheffing op te brengen

De verhuurderheffing kan in de eerste plaats worden opgebracht door binnen de wettelijke  
mogelijkheden huurverhogingen door te voeren. Daarbij worden veel verhuurders beperkt  
door de beperkte verhogingsruimte. Ook kunnen er problemen in krimpgebieden ontstaan.  
Het is nog maar de vraag of in die gebieden het mogelijk is om de huurverhogingen door 
te voeren. De woningcorporaties in die gebieden zullen hun heil moeten zoeken in de 
mogelijkheid om in aanmerking te komen voor heffingsverminderingen.

In de tweede plaats kan de verhuurderheffing worden opgebracht door de verkoop van 
huizen. Daardoor dalen echter de huurinkomsten. Bovendien zullen kopers/beleggers de 
toekomstige verhuurderheffing verdisconteren in de verkoopprijs. Ook zij bedacht dat 
kopers die eerst huurden vaak een korting op de verkoopprijs krijgen.

Een laatste mogelijkheid om de verhuurderheffing te financieren, is door het verbeteren 
van de efficiency van woningcorporaties.
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8 Knelpunten

Het belangrijkste knelpunt dat in de praktijk als gevolg van de verhuurderheffing wordt 
ervaren, is dat de beoogde opbrengst van deze heffing voor het Rijk in de eerste jaren 
aanzienlijk hoger zal zijn dan de verwachte opbrengst van de totale extra huurverhogingen  
over de jaren heen voor de verhuurders. Verhuurders zullen dan ook de facto het Rijk 
moeten voorfinancieren. Verhuurders lopen het volledige risico dat de opbrengst uit de 
extra huurverhogingen door hen uiteindelijk niet wordt gehaald. Een ander probleem is 
dat er geen directe relatie is tussen de verhuurderheffing en de aanpak van het scheefwonen.  
Scheefwoners zijn nu eenmaal ongelijkmatig verdeeld over de verhuurders. Dat betekent  
dat de ene woningcorporatie meer de voordelen ervaart van de hogere huren, terwijl de 
andere meer de lasten ervaart.

Het Centraal Fonds Volkshuisvesting (CFV)103 verwacht in haar Jaarverslag 2013 dat als gevolg  
van de structurele reële verhoging van het gehele huurgebouw de corporaties ‘gemiddeld  
genomen’ in staat zijn om de verhuurderheffing op te vangen. Als gevolg van de verlaging  
van de vermogenspositie van de corporatiesector staat de ruimte voor investeringen echter  
onder druk. Met name op het niveau van individuele corporaties kunnen fricties ontstaan.  
Uitgaande van het volledig inrekenen van de reële huurgroei over de gehele exploitatie- 
periode, zouden 21 corporaties (met gezamenlijk 410.000 woningen) gaan richting een 
solvabiliteit van minder dan 15% (gemiddelde solvabiliteit van de gehele sector is ongeveer  
27%); daar horen vier corporaties toe met een negatieve solvabiliteit. Uitgaande van een  
beperking van de reële huurgroei tot vijf jaren: 43 corporaties (met gezamenlijk 525.000  
woningen) gaan richting een solvabiliteit van minder dan 15%; daar horen vijf corporaties  
toe met een negatieve solvabiliteit. Verder wijst het CFV op de toenemende afhankelijkheid  
van de borging van financieringen, met als mogelijk gevolg het oplaaien van de discussie 
of hier sprake is van verboden staatssteun. Door de (gedwongen) verkoop van woningen,  
zullen er gemiddeld ook lagere verkoopprijzen voor de woningen worden ontvangen. Uit 
een publicatie van het CFV van eind 2014104 blijkt dat het vermogen van de woning- 
corporaties in 2014 met € 12,8 miljard is gestegen tot € 45,3 miljard. Dit komt doordat 
woningcorporaties uitgaan van een sterke stijging van hun huurinkomsten en lagere kosten  
inrekenen voor onderhoud en beheer. De solvabiliteit in de corporatiesector zou hierdoor  
stijgen met 6,75% tot 31,7%. Dit betreft echter voor een groot deel niet gerealiseerde 
waardeveranderingen van het vastgoed. Tegelijkertijd stijgt ook het risicoprofiel van de 
sector, vooral vanwege het toegenomen risico dat de voorgenomen huurstijgingen en de  
verwachte lagere lasten niet daadwerkelijk worden gerealiseerd. Door de sterke groei 
van de woonlasten is er een reële kans op betaalbaarheidsproblemen bij de huurders. 
Daardoor kan op termijn de solvabiliteit van woningcorporaties weer gaan afnemen. 
Ook thans zijn er corporaties die niet aan de minimumsolvabiliteitsratio’s voldoen.  

103 CFV is een zelfstandig bestuursorgaan met 

als belangrijkste taken het financieel toezicht  

houden op en saneren van woningcorporaties  

in Nederland. Doelstelling is om de financiële  

continuïteit van woningcorporaties te 

bewaken, zodat zij duurzaam in de volkshuis- 

vesting kunnen functioneren.

104 CFV, Publicatie Sectorbeeld 2014  

(4 december 2014).
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Uit een onderzoek van het Brabants Dagblad, gepubliceerd in het Brabants Dagblad van 
22 november 2014, blijkt dat 80% van de aangeboden corporatiewoningen een huur moet  
opbrengen van meer dan € 500 per maand. Verhuizen is daardoor voor veel huurders met  
recht op huurtoeslag geen optie. Zittenblijven is vaak goedkoper dan verhuizen. Als 
belangrijkste oorzaak wordt de verhuurderheffing aangegeven.

Meer in het algemeen is de vraag zeer terecht of het wel verstandig was om de verhuurder- 
heffing in te voeren tijdens de grootste crisis op de woningmarkt sinds de Tweede Wereld- 
oorlog. Het ligt voor de hand dat deze heffing het herstel van de woningmarkt aanzienlijk  
vertraagt. Er ontbreken ook echte incentives in de verhuurderheffing voor meer investeringen  
door de woningcorporaties casu quo voor het aanbrengen van efficiencyverbeteringen 
en energiebesparingen. Ook de doorstroming wordt eerder belemmerd dan bevorderd.
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9 Conclusie

De verhuurderheffing is primair bedoeld om de ontvangsten van het Rijk te verhogen. Het  
is zeer de vraag of de nevendoelstelling om scheefwonen aan te pakken met deze heffing  
wordt bereikt. Ook is er geen garantie voor de belastingplichtigen die de verhuurder- 
heffing moeten opbrengen dat zij voldoende extra huurinkomsten zullen kunnen realiseren  
om de verhuurderheffing te kunnen betalen. Daarmee dreigen investeringen door woning- 
corporaties die broodnodig zijn om de woningmarkt te stimuleren achterwege te blijven 
vanwege de bestaande en toekomstige verhuurderheffing. De tijdelijk werkende heffings- 
verminderingen zijn in feite een sigaar uit eigen doos. En dat nu de Nederlandse woning-
markt zich langzaam moet zien te herstellen van de ernstigste crisis sinds de Tweede 
Wereldoorlog. Naar mijn mening dient deze wet zo snel mogelijk te worden heroverwogen  
en te worden vervangen door een regeling die daadwerkelijk leidt tot het aanzetten tot 
extra investeringen in de bouwwereld. Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gefaald en 
verdwaald!
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OVER…

Tilburg University

Tilburg University is een inspirerende universiteit: zij biedt een omgeving waar studenten,  
medewerkers en alumni worden uitgedaagd en geïnspireerd. Zij is authentiek, heeft de 
academische vrijheid hoog in het vaandel en streeft voortdurend naar vernieuwing.
Tilburg University wil door haar uitmuntende academisch onderwijs en onderzoek op 
het gebied van mens- en maatschappijwetenschappen zowel nationaal als internationaal  
bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving. Dit doet zij door mensen op te leiden 
voor verantwoordelijke posities in de samenleving en door bij te dragen aan maatschappelijk  
duurzame oplossingen. Tilburg University weet zich daarbij geïnspireerd door een rijke 
traditie, die ruimte biedt voor reflectie en die aandacht stimuleert voor levensbeschouwing  
in relatie tot wetenschap.

Raadpleeg voor meer informatie www.tilburguniversity.edu/nl

BDO

Volgens BDO is accountancy en advisering veel meer dan regels en cijfers. We werken met  
mensen. Mensen zijn voor ons het uitgangspunt en de leidraad in ons handelen. Of het 
nu gaat om een familiebedrijf of een multinational, in alles wat we doen streven we samen  
met onze klanten naar zowel persoonlijk als zakelijk succes. Dat is wat telt.

In Nederland werken circa 2.000 mensen aan een sterke klantrelatie en zij doen, indien nodig,  
een beroep op het internationale netwerk van BDO. Opgeteld leidt dit tot duurzame 
relaties tussen BDO en haar klanten.

BDO. Omdat mensen tellen.

Raadpleeg voor meer informatie www.bdo.nl
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