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Voorwoord

De invoering van de integrale vennootschapsbelastingplicht verliep niet zonder slag of stoot. 
Al jarenlang voerden de overheid en de corporatiesector zelf discussies over de wenselijkheid 
van invoering van de vennootschapsbelasting. 

Corporaties hadden tot 2006 een subjectieve vrijstelling en betaalden geen 
vennootschapsbelasting. Voor de periode vanaf 2006 maakten de corporatiesector en de 
Belastingdienst afspraken, vastgelegd in wat de Vaststellingsovereenkomst (VSO) 1 is gaan 
heten. Een set goede en werkbare afspraken, zo onderschreven ook de sector en 
deskundigen. 
Daarmee leek de discussie vooralsnog gesloten, tot het aantreden van het huidige kabinet 
Balkenende IV. Bij de totstandkoming van het regeerakkoord werd duidelijk dat het kabinet 
voor de corporatiesector uitging van een integrale heffing. De verontwaardiging binnen de 
corporatiesector was groot, mede doordat gelijktijdig de onderhandelingen werden 
afgebroken tussen de brancheorganisatie Aedes en toenmalig minister Vogelaar over een 
arrangement tot extra financiële ondersteuning van corporaties werkzaam in de  
40 zogenaamde Vogelaarwijken. De minister ging vervolgens over tot een heffing voor 
bijzondere projectsteun.

Zowel de heffing als de nieuwe fiscaliteit leggen een groot beslag op de inkomende 
kasstromen bij corporaties. Kasstromen die als gevolg van de financiële- en huizencrisis eind 
2008 toch al onder druk kwamen te staan.
Ontwikkelingen die haaks staan op het voornemen van de politiek om meer te laten 
investeren in de woningmarkt. In dat kader kunnen ondermeer de grenzen tot borging door 
het Waarborgfonds Sociale Woningbouw worden opgerekt. 
Wat gaat dit alles betekenen voor woningcorporaties? Worden investeringen gefaseerd of 
zelfs helemaal teruggedraaid? In de media hebben diverse woningcorporaties aangegeven 
hier serieus over na te denken. 

De discussie over omvang en type investeringen zal ook voor raden van commissarissen de 
nodige aandacht vragen, mede omdat het thema van de woningmarkt de komende tijd op 
de agenda zal blijven staan op alle bestuurlijke niveaus in ons land.
Raden van toezicht en raden van commissarissen binnen woningcorporaties hebben daarom 
twee redenen om volop aandacht te besteden aan de integrale vennootschapsbelasting en 
algemene fiscale aspecten. 

Fiscaliteit was natuurlijk geen onbekend fenomeen, maar de effecten van de nieuwe 
belasting zijn groot. Zowel de effecten op de kasstromen als de door de Belastingdienst 
gewenste werkwijze vragen om zorgvuldige afwegingen. 
De Belastingdienst wil binnen de te maken afspraken zich baseren op wat heet ‘horizontaal 
toezicht’ en zet in dit streven samenwerking meer centraal. Dat betekent waar nodig 
afstemming vooraf en minder controles achteraf, maar ook anders controleren. Dat kan voor 
corporaties gunstig zijn, maar stelt eisen aan de administratieve organisatie en aan het 
beheersen van diverse werkprocessen. 
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Hoe goed staat de organisatie er op dit punt voor en kan met de Belastingdienst een 
afspraak gemaakt worden? En wat levert een convenant met de Belastingdienst nu eigenlijk 
op of zijn er ook nadelen? Daarnaast zal het vraagstuk van de kasstromen zowel aandacht 
vragen vanuit het gegeven om optimaal aan je verplichtingen te kunnen voldoen, maar ook 
om te bezien wat het effect zal zijn op de (des)investeringsvoornemens.

De VTW is blij met de nu voorliggende publicatie die een handreiking biedt aan haar leden 
hoe als Raad van Commissarissen om te gaan met fiscaliteit. Ik beveel lezing dan ook van 
harte aan om, gesterkt met de hier verzamelde kennis goed beslagen ten ijs te kunnen 
komen in de komende discussies binnen uw corporatie. 

Heino van Essen, voorzitter Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties
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1.  Inleiding

Het speelveld voor woningcorporaties is met de invoering van de integrale 
vennootschapsbelastingplicht per 1 januari 2008 fors gewijzigd. De invoering van deze 
integrale belastingplicht werd in 2007 aangekondigd in het Belastingplan 2008. 
Woningcorporaties waren op dat moment nog druk bezig om de uitwerking van de partiële 
vennootschapsbelastingplicht voor 2006 en 2007 te verwerken in de bedrijfsvoering en 
verantwoording. Binnen corporaties werd nog volop gediscussieerd over welk model men 
wilde kiezen: de belaste activiteiten onderbrengen in een juridische entiteit dan wel een 
administratieve afscheiding binnen de toegelaten instelling bewerkstelligen.

Ondertussen ging de overheid een stap verder en confronteerde de corporatiesector met 
een nieuwe beleidskeuze. Die keuze impliceert dat de overheid ervan uit gaat dat een 
woningcorporatie (of formeel een toegelaten instelling) een onderneming drijft, dat 
daarvoor haar vermogen beschikbaar is en dat corporaties voor al hun activiteiten 
belastingplichtig zijn. 

Per 1 januari 2008 is de integrale vennootschapsbelasting voor de corporatiesector een gegeven. 
Een stap die tot veel commotie en ook juridisch verzet heeft geleid (en wellicht nog gaat 
leiden als de definitieve aanslagen op de deurmat vallen). Waren corporaties tot 2006 
vrijgesteld van het betalen van vennootschapsbelasting (de subjectieve vrijstelling), vanaf 
2006 gold die vrijstelling alleen nog voor sociale activiteiten (vooral de verhuur van sociale 
huurwoningen en het maatschappelijk vastgoed). 

Integrale vennootschapsbelasting voor woningcorporaties
De overheid verwacht met de integrale vennootschapsbelasting 500 miljoen euro aan 
opbrengsten. Of dit bedrag wordt gehaald was in 2008 nog met veel onduidelijkheden 
omgeven. Zo waren de fiscale gevolgen van sloop bij de berekeningen buiten beschouwing 
gebleven. Ook was er onduidelijkheid over hoe omgegaan zou worden met onderhoud en 
verbetering. Ten slotte was nog van belang hoe men zou omgaan met de openingsbalans 
en dan in het bijzonder de waardering van de woongelegenheden. In het Belastingplan 
stond aangegeven dat men zou uitgaan van de ‘waarde in het economische verkeer’.  
Voor corporaties betekende dat waarschijnlijk een bepaald percentage van de marktwaarde 
in verhuurde staat. 

Voor de corporatiesector was wel duidelijk dat de belasting zou leiden tot jaarlijks hogere 
uitgaande kasstromen. Het is een last die gekoppeld is aan het fiscale jaarresultaat van een 
woningcorporatie en niet aan de woning zelf, waardoor er geen sprake is van effect op de 
bedrijfswaarde. Op termijn echter zal de integrale vennootschapsbelasting natuurlijk wel 
effect hebben op het verloop van het eigen vermogen.

Hoewel er nog veel discussie is over de invoering en de mogelijke concurrentienadelen die 
ontstaan voor woningcorporaties, is er in de voorliggende publicatie van uitgegaan dat de 
huidige regeling betreffende vennootschapsbelasting voor woningcorporaties ongewijzigd 
zal blijven. Woningcorporaties komen dus voor de vraag te staan wat de effecten zijn van de 
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te betalen belasting en welke strategische maatregelen relevant zijn. Sectorbreed is gewezen 
op de effecten van de invoering van de integrale belastingplicht en voor een deel van de 
sector ook van het betalen van de heffing voor de 40 wijken. 
Beide heffingen en daarbij opgeteld de nog steeds sterk stijgende bedrijfslasten in de sector, 
een huurbeleid dat daarnaast in feite op slot zit en een te verwachten dalend aantal 
verkopen als gevolg van de medio 2008 opgetreden financiële crisis en daaraan gekoppelde 
huizencrisis, maken dat diverse corporaties investeringen wellicht zullen moeten uitstellen 
dan wel faseren. 

Omgaan met fiscaliteit
Fiscaliteit is niet langer een financieel-technisch vraagstuk. Voor toezichthouders in 
woningcorporaties is het om meerdere redenen buitengewoon relevant zich te buigen over 
het vraagstuk van de fiscaliteit als belangrijk onderdeel in de afwegingen om te investeren. 
Wat is het effect van de integrale belastingplicht en wat kan een woningcorporatie doen om 
een zo gunstig mogelijk resultaat te halen? De corporatie zal zelf niet minder willen 
investeren en ook vanuit politiek-bestuurlijke hoek zal vermindering van investeringen tot 
weinig enthousiasme leiden. 
Is het een optie om de verschillende overheidsmaatregelen te omzeilen door het bestel te 
verlaten? Tot nu toe is die oproep door één corporatie gedaan. Nog los van de beoordeling 
daarvan, biedt dit op korte termijn geen soulaas. Bovendien zal voor het merendeel van de 
woningcorporaties gelden dat gebruikmaking van de borging door het WSW meer 
voordelen biedt dan nadelen en dat uittreding uit het bestel geen of onvoldoende 
voordelen biedt. 
Het vermijden van het (te veel) betalen van belasting is voor corporaties interessant. 
Inmiddels zijn tussen de sector en de Belastingdienst afspraken gemaakt over de werkwijze 
bij de integrale vennootschapsbelasting. Deze afspraken zijn vastgelegd in de tweede 
Vaststellingsovereenkomst (VSO 2). Deze overeenkomst gaat in op zaken als de 
openingsbalans, de waardering van bezittingen en schulden, van vastgoed in ontwikkeling, 
van gemengde projecten, van tussenvormwoningen en van diverse andere zaken. 
 
De corporatiesector reageert in het algemeen gematigd positief op de tweede 
Vaststellingsovereenkomst. Zeker voor de investerende corporaties biedt deze een helder 
kader. Of een individuele corporatie de overeenkomst tekent, is een zaak van afweging voor 
iedere corporatie. Ieder corporatiebestuur moet aandacht schenken aan de jaarwinstbepaling 
volgens de definities van de vennootschapsbelasting. Daarbij spelen er nog wel vragen over 
de mogelijkheid van fiscale afschrijvingen, de onmogelijkheid van aftrek van een onrendabele 
top en de fiscale behandeling van onderhoud- respectievelijk verbeteringskosten. 

De jaarrekening 2008 moet worden samengesteld en duidelijk is dat de op te geven 
WOZ-waarde hoger zal zijn dan de gebruikelijke bedrijfswaarde. Daarmee wordt het 
vraagstuk van de belastinglatentie aangestipt, maar ook de discussie over de omvang van 
het vermogen in de corporatiesector. De belasting kent het begrip ‘goed koopmansgebruik’. 
Dat begrip zal zeker in overleg tussen individuele corporaties en hun belastinginspecteur 
terugkomen als het gaat om de vaststelling van wat in een bepaald jaar de baten en lasten 
zijn. De daarbij te hanteren toerekeningregels worden belangrijk: het realiteitsbeginsel, het 
voorzichtigheidsbeginsel en het realisatiebeginsel zijn hierbij bekende begrippen. 
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Daarnaast speelt het traject van het horizontaal toezicht, afspraken tussen de Belastingdienst 
en individuele bedrijven waarbij men op basis van vertrouwen, begrip en transparantie 
ingaat op de aangifte. Controles zullen blijven, maar het aantal zal minder zijn en er wordt 
anders gecontroleerd. Deze werkwijze veronderstelt dat organisaties hun eigen 
administratieve processen en interne beheersing op orde hebben.
De eerste overeenkomst met een corporatie is gesloten en het streven is erop gericht om dat 
aantal uit te breiden. Een ontwikkeling die de rol en de positie van de interne 
toezichthouder bij woningcorporaties raakt.

Leren kijken door ‘belastingbril’
Fiscaliteit zal leiden tot administratieve lastenverzwaring. Waar nu veel zaken op 
complexniveau worden afgehandeld, is duidelijk dat de nieuwe belasting aandacht vraagt 
voor registratie op woningniveau. De bedrijfslasten zullen dus stijgen. 
Belangrijk is vooral dat de commissarissen naar hun eigen organisatie (leren) kijken door een 
‘belastingbril’: waar zitten de harde controles en waar de zachte? Want bij fiscaliteit gaat het 
niet alleen om de cijfers, ook de kwaliteit van organisatie en beheer (en dat is veelal ook 
cultuur) staat scherp in het vizier.

Bij veel corporaties is de noodzakelijke kennis nog onvoldoende aanwezig en dient te 
worden aangevuld, al dan niet via externe adviseurs. Deze publicatie biedt leden van raden 
van toezicht/commissarissen bij woningcorporaties inzicht in de belangrijkste 
belastingsoorten, de afwegingen en de rolopvatting bij besluitvorming. Het is geen 
financieel-technische uitleg van alle mogelijkheden, maar is bedoeld ter vergroting van het 
bewustzijn van de gevolgen van de verschillende belastingen op de eigen organisatie en op 
de te vervullen rol als intern toezichthouder. 

Deze publicatie kwam tot stand op verzoek van de VTW. De inhoud werd samengesteld 
door een team deskundigen, bestaande uit Ben Spelbos (PwC), Reinder Wiersma en Mathijs 
Broekhuizen (Deloitte) en Jan van der Moolen (Centraal Fonds Volkshuisvesting), onder 
leiding van VTW-directeur Albert Kerssies. 
Een conceptversie is voorgelegd aan Wim Hommels, Remco de Maaijer en Fedor Volborth. 
De VTW dankt hen voor de waardevolle aanvullingen en verbetervoorstellen. 
De inhoud betreft de inzichten en kennis van de stand van zaken medio januari 2009.  
Op dat moment waren nog niet alle zaken definitief uitgekristalliseerd. Brancheorganisatie 
Aedes verzamelt, in overleg met de Belastingdienst en diverse partijen, waaronder Deloitte 
en PwC, aanvullende informatie en best practices. Er zal een adviescommissie worden 
ingesteld waartoe corporaties zich kunnen richten. En uiteindelijk bestaat er nog altijd de 
mogelijkheid van de gang naar de rechter. 
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2. Fiscaliteit en de rol van
 commissarissen

2.1 Inleiding

Fiscaliteit vereist de aandacht van het Bestuur en de Raad van Commissarissen en de 
Auditcommissie. De gevolgen van de diverse belastingsoorten (van overdrachtsbelasting tot 
vennootschapsbelasting) zijn groot.
Het Bestuur dient toezichthouders inzicht te geven in de opzet en werking van de fiscale 
risicobeheersing- en controlesystemen en de tax planning. De toezichthouders dienen in 
hun toezichtkader/governance jaaragenda de rapportage van het Bestuur over deze twee 
onderwerpen te agenderen. 

Heeft de corporatie een handhavingsconvenant gesloten met de Belastingdienst, dan dient 
de Raad van Commissarissen kennis te nemen van het Tax Control Framework en de 
jaarlijkse rapportage over de toepassing van het handhavingsconvenant. Het verdient 
aanbeveling om de externe accountant dan wel de externe fiscalist van de corporatie te 
vragen jaarlijks te rapporteren over de beheersing van de fiscaliteit binnen de corporatie.

Dit hoofdstuk beschouwt de rol van commissarissen op basis van de Governance Code 
Woningcorporaties bij belastingen in de jaarrekening en de introductie van horizontaal 
toezicht.
De gevolgen en de benadering van de fiscaliteit binnen woningcorporaties waren in de 
laatste jaren onderhevig aan grote veranderingen. Sprekende voorbeelden daarvan zijn een 
forse toename van de projectontwikkelingsactiviteiten, al dan niet binnen 
samenwerkingsverbanden en/of vennootschappen, en de invoering van de integrale 
vennootschapsbelastingplicht. 
De benadering verschuift momenteel van een fiscaaljuridische benadering (is de aangifte 
goed ingevuld?) naar een meer op risicobeheersing en processen gerichte benadering. Deze 
verschuiving wordt mede ingegeven door de Governance Code.

Door de fiscale veranderingen komen commissarissen van woningcorporaties op een voor 
corporaties relatief onbekend terrein. Zaak is het terrein te verkennen en er snel de weg te 
leren vinden, met de doorsteken naar de aansluitende wegen, zoals de 
informatievoorziening, de rol bij de begroting en de jaarrekening. Voor commissarissen 
verdient fiscaliteit meer aandacht dan alleen tijdens de bespreking van de jaarrekening of 
van het accountantsverslag. 

De Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving (RJ 272) verplichten de woningcorporatie haar 
fiscale positie met betrekking tot de vennootschapsbelasting uiteen te zetten in de 
toelichting op de jaarrekening. Tot op heden was dat niet zo spannend, maar vanaf 2007 en 
zeker 2008 is dat volstrekt anders. Brengt de fiscaliteit voor de corporatiesector dan 
plotseling grotere risico’s met zich mee dan voorheen of zijn die risico’s tot op heden 
onvoldoende onderkend? Beide vragen komen aan bod.
Wordt de totale fiscale last van de corporatie tegen het licht gehouden in percentages van 
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de operationele kasstroom, dan gaat het over aanzienlijke bedragen en risico’s. Door de ‘kas’ 
van de corporatie lopen diverse soorten belasting: overdrachtsbelasting, omzetbelasting, 
loonheffing, vennootschapsbelasting en energiebelasting. Nog afgezien van de sociale 
lasten en de pensioenpremies.
Deze post is omvangrijk, ondanks het feit dat sommige belastingsoorten kunnen worden 
afgewenteld op bijvoorbeeld de kopers van een nieuwbouwwoning dan wel als 
doorlopende post kunnen worden beschouwd. Indicatief spreken we over 19% van de 
projectontwikkelingsomzet aan derden; circa 40% van de personeelskosten (loonheffing) en 
circa 20% van de fiscale winst. Fiscaliteit is dan ook een onderwerp dat in een veranderende 
corporatie- en fiscale wereld stellig de aandacht van commissarissen verdient. En bovendien 
is het beheersen ervan niet eenvoudig!

2.2 De rol van commissarissen met betrekking tot de fiscaliteit   
 gebaseerd op de Governance Code

De Governance Code Woningcorporaties, hierna aangeduid met de Code, heeft direct 
betrekking op de rol (respectievelijk de rolvervulling) en de verantwoordelijkheid van het 
Bestuur en de Raad van Commissarissen. 

Voordat binnen de corporatie de uitwerking van de Code wordt geanalyseerd met 
betrekking tot de fiscaliteit, verdient het aanbeveling om de governanceprincipes met elkaar 
te delen. Wat wordt institutioneel, procedureel en relationeel geregeld? 

Met institutioneel (de spelregels) wordt bedoeld de juridische structuur en verankering van 
het functioneren van het Bestuur en de Raad van Commissarissen. De institutionele borging 
vindt plaats in onder meer de statuten, reglement Raad van Commissarissen (inclusief de 
reglementen van de kerncommissies), Bestuursstatuut en een integriteitscode, inclusief de 
klokkenluiderregeling.

Met procedureel (toepassing van de spelregels) wordt bedoeld de praktische invulling van 
het institutionele en de gang van zaken zoals vastgelegd binnen de formele documenten.
Hierbij komt aan de orde: de governancejaaragenda, de bepaling van het toezichtkader, de 
voorbereiding van de vergaderingen, de bepaling van de informatiebehoefte, bepaling van 
het rooster van aftreden en de jaarlijkse verantwoording in het jaarverslag.

Onder relationeel (het spel) worden het feitelijk functioneren en het reflecteren op het 
functioneren van het toezicht verstaan.

Hoe is de gang van zaken binnen de RvC-vergaderingen en hoe is de relatie tussen het 
Bestuur en de Raad van Commissarissen? Vervult de voorzitter van de Raad zijn taak naar 
behoren, hoe verloopt het proces van (her)benoemen van commissarissen en wordt het 
functioneren geëvalueerd van het Bestuur en de Raad van Commissarissen? Het is goed 
even expliciet stil te staan bij de verschillende rollen die de Raad van Commissarissen dient 
te vervullen.
Het invulling geven aan goed bestuur heeft ook te maken met houding en gedrag (ofwel de 



12
Inhoudsopgave

cultuur) van zowel de Raad van Commissarissen als het Bestuur. Het is daarbij van belang in 
het governanceproces een heldere rol- en taakverdeling af te spreken. Er dient aandacht te 
zijn voor de samenhang van en het evenwicht tussen de Raad en het Bestuur.
Voor de Raad van Commissarissen worden voor de ‘toezichthoudende’ taak drie rollen 
onderscheiden:
•	 De	werkgeversrol; de wijze waarop inhoud wordt gegeven aan de rol van werkgever 

jegens het Bestuur (aandachtspunten hierbij zijn onder andere: het jaarlijkse 
functioneringsgesprek, de prestatieafspraken met het Bestuur en de vaststelling van en 
de verantwoording over de beloning van het Bestuur);

•	 De opzichterrol; de wijze waarop inhoud wordt gegeven aan de formele 
toezichthoudende rol (met name het goedkeuren van bestuursbesluiten) zoals deze is 
neergelegd in de statuten en in het reglement Raad van Commissarissen;

•	 De	klankbordrol; de wijze waarop vorm en inhoud wordt gegeven aan de adviesrol van 
de Raad van Commissarissen. Waarover de Raad vrijblijvend wordt geconsulteerd en of 
er themabijeenkomsten worden gehouden over bijvoorbeeld een herijking van de 
strategie.

Bovenstaande generieke uitgangspunten (en het gesprek erover) zijn van belang voordat de 
werking van de Code wordt beoordeeld. De toezichthoudende rol van Commissarissen staat 
primair beschreven in de Code als principe III.1. De tekst luidt als volgt: 

Taak en werkwijze 
De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het Bestuur en op de 
algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden onderneming en 
staat het bestuur met raad ter zijde. De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van 
zijn taak naar het belang van de woningcorporatie en weegt daartoe de in aanmerking komende 
belangen van bij de woningcorporatie betrokkenen af. De Raad van Commissarissen is 
verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn eigen functioneren. De Raad van Commissarissen 
beslist over benoeming, beoordeling, beloning, schorsing en ontslag van bestuurders.
Deze taak en werkwijze zijn ‘algemeen’ beschreven en zijn ontleend aan de wettelijke 
taakomschrijving van een raad van commissarissen van een NV of een BV.

Binnen de Governance Code Woningcorporaties zijn de woorden ‘fiscaliteit’ of ‘belastingen’ 
nergens opgenomen. In de Code Tabaksblat staat in uitwerkingsbepaling III.5.4 een specifieke 
toezichtrol voor de auditcommissie/raad van commissarissen aangaande de taxplanning.
Deze passage is niet opgenomen in de Code voor de woningcorporaties, waarschijnlijk 
omdat ten tijde van het samenstellen van de Code de integrale vennootschapsbelastingplicht 
nog niet aan de orde was. 
 
Met betrekking tot de fiscaliteit dienen de handvatten te worden gezocht in de bepalingen 
voor zowel de Raad van Commissarissen als het Bestuur aangaande de ‘opzet en de werking 
van de interne risicobeheersing- en controlesystemen’ en het ‘financiële verslaggevingsproces’.
Over deze twee onderwerpen is de Code zowel voor het Bestuur als de Raad van 
Commissarissen heel expliciet.
Zonder nu de Code te herhalen is het goed om kennis te nemen van de belangrijkste 
bepalingen die relevant zijn met betrekking tot de fiscaliteit.
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De fiscaliteit is primair de verantwoordelijkheid van het Bestuur van de corporatie. De Raad 
van Commissarissen houdt toezicht op de zaken waarvoor het Bestuur verantwoordelijk is.
In de tweede alinea van de taak en werkwijze voor het Bestuur (principe II.1) is opgenomen:

Het Bestuur is verantwoordelijk voor de naleving van alle relevante wet- en regelgeving en 
voor het beheersen van de risico’s verbonden aan de activiteiten van de woningcorporatie. 
Het Bestuur rapporteert hierover aan en bespreekt de interne risicobeheersing- en 
controlesystemen met de Raad van Commissarissen en zijn Auditcommissie, indien 
ingesteld. 
In de uitwerkingsbepalingen II.1.4 en II.1.5 staan nadere detailleringen beschreven:

In de woningcorporatie is een op de woningcorporatie en haar bedrijfsvoering toegesneden intern 
risicobeheersing- en controlesysteem aanwezig. Als instrumenten van het interne 
risicobeheersing- en controlesysteem hanteert de woningcorporatie in ieder geval: 
a) Risicoanalyses van de operationele en financiële doelstellingen van de woningcorporatie;
b) Een integriteitcode die in ieder geval op de website van de woningcorporatie wordt geplaatst;
c) Kwaliteitszorg en zelfevaluatie met het oog op visitatie als bedoeld in hoofdstuk V;
d) Handleidingen voor de inrichting van de financiële verslaggeving, alsmede de voor de 

opstelling daarvan te volgen procedures;
e) Een systeem van periodieke monitoring en rapportering.

In het jaarverslag geeft het bestuur inzicht in de interne risicobeheersing- en controlesystemen en 
de werking hiervan. 

In het verlengde van de taak en werkwijze voor de Raad van Commissarissen staan de 
toezichthoudende taken beschreven in de uitwerkingsbepalingen III.1.1 tot en met III.1.7 en 
in de bepalingen aangaande de Auditcommissie (III.5.4 tot en met III.5.9). 

De belangrijkste bepaling voor de Raad van Commissarissen is uitwerkingsbepaling III.1.6 en 
deze luidt als volgt:

Het toezicht van de Raad van Commissarissen op het Bestuur omvat in ieder geval:
a) De realisatie van de doelstellingen van de woningcorporatie;
b) De strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de woningcorporatie;
c) De opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
d) Het kwaliteitsbeleid;
e) De kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording als voorzien in hoofdstuk V;
f) Het financiële verslaggevingproces;
g) De naleving van toepasselijke wet- en regelgeving. 

De uitwerkingsbepaling III.1.6 voor de Raad van Commissarissen is direct in het verlengde 
van de uitwerkingsbepaling II.1.4. ten behoeve van het Bestuur. Deze uitwerkingsbepalingen 
zijn ook een basis voor het te formuleren toezichtkader door de Raad.
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Indien binnen de corporatie een auditcommissie is ingesteld, gelden er nog een aantal 
aanvullende bepalingen. Bepaling III.5.4 is het meest van belang. Indien geen 
auditcommissie is ingesteld, dan geldt deze bepaling voor de Raad van Commissarissen.  
De tekst van de uitwerkingsbepaling is als volgt:

De Auditcommissie richt zich in ieder geval op het toezicht op het Bestuur ten aanzien van:
a) De werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen, waaronder het toezicht op 

de naleving van de relevante wet- en regelgeving en het toezicht op de werking van de 
integriteitscode;

b) De financiële informatieverschaffing door de woningcorporatie (keuze van accountingpolicies, 
toepassing en beoordeling van effecten van nieuwe regels, prognoses, werk van in- en externe 
accountants ter zake, etcetera);

c) De naleving van aanbevelingen en opvolging van opmerkingen van in- en externe 
accountants;

d) De voorgeschreven financiële informatieverschaffing aan de externe toezichthouder.
 
Op basis van voornoemde principes en uitwerkingsbepalingen dient de Raad van 
Commissarissen respectievelijk de Auditcommissie met betrekking tot de fiscaliteit op twee 
hoofdzaken toezicht te houden:
1. Toezicht op de werking van de interne fiscale risicobeheersing- en controlesystemen, 

inclusief toezicht op de naleving van relevante wet- en regelgeving (Tax Control 
Framework);

2. Toezicht op het beleid ten aanzien van tax planning.

Drie hoofdvragen zou de Raad van Commissarissen respectievelijk de Auditcommissie in 
ieder geval moeten stellen:
1. Wat is het beleid ten aanzien van de tax planning bij de corporatie?
2. Wat is het bereik van de tax planning?
3. Wat is het Tax Control Framework van de corporatie?

Onder tax planning wordt verstaan het zodanig plannen en structureren van fiscale 
activiteiten (sturen en beheersen) binnen wet- en regelgeving, dat er zo min mogelijk 
belasting wordt betaald.
Het Tax Control Framework omvat het fiscale interne risicobeheersing- en controlesysteem 
en is verder toegelicht in de paragraaf ‘Horizontaal toezicht en het Tax Control Framework’.

De hoofdvragen één en twee betreffen feitelijk het fiscale beleid van de corporatie. Het fiscale 
beleid is dan weer het uitvloeisel van de fiscale strategie van de corporatie. De vraag is of de 
corporatie al een fiscale strategie en fiscaal beleid heeft geformuleerd?
Wat zijn de fiscale doelstellingen van de corporatie? Is dat zo min mogelijk belasting betalen? 
Zo ja, binnen welk toetsingskader? Is het wenselijk om agressieve buitenlandse structuren in 
te zetten bij het bereiken van de hoofddoelstelling van ‘zo min mogelijk belasting betalen’?
Is dat een verantwoord fiscaal beleid? Hoe wordt daar als commissaris mee om gegaan en 
welke rol heeft een commissaris daarbij? 
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Het is voor de Raad van Commissarissen van belang om te weten welke uitgangspunten er 
door het Bestuur zijn bepaald en hoe de opzet en werking van de fiscale risicobeheersing- 
en controlesystemen wordt bewaakt. De rapportage hieromtrent aan de commissarissen is 
daarom relevant.

In de praktijk worden de navolgende fiscale doelstellingen geformuleerd:
-  Zo laag mogelijke effectieve (vennootschaps)belastingdruk;
-  Optimalisatie van de belastingskasstromen;
- ‘Compliant’ en ‘in control’ zijn met betrekking tot wet- en regelgeving;
- Voorkomen van fiscale risico’s;
- Werken binnen transparante fiscale structuren binnen de toegelaten instelling en de 

dochtervennootschappen;
- Goede verstandhouding met de Belastingdienst;
- Zelf in huis hebben van fiscale kennis die noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering binnen 

de corporatie.
Deze doelstellingen lijken op zich niet schokkend. De praktijk zal leren of en in hoeverre de 
corporatie in staat is om deze doelstellingen waar te maken binnen de eigen organisatie en 
de vennootschapsstructuur die verbonden is aan de corporatie. Een belangrijk deel van de 
vraagstukken die samenhangen met ‘belastingen’ vloeien voort uit de ontwikkeling van 
projecten. De gevolgen voor de bedrijfsvoering en de ‘financiën’ zullen per corporatie verschillen. 
 
Een belangrijk punt betreft de tax planning: hoe wordt de uitgaande geldstroom aangaande 
de ‘heffingen van overheidswege’ beheerst?
De meeste planning is van toepassing bij de vennootschapsbelasting, aangezien er vanaf 
2008 een behoorlijk verschil is tussen het fiscale- en het commerciële (volgens de 
jaarrekening) winstbegrip.

Door toepassing van de Vaststellingovereenkomst (VSO) 1 en 2 ontstaan er waarderings- en 
resultaatverschillen tussen de waardering van de activa en passiva,het resultaat zoals 
getoond in de jaarrekening, de fiscale waardering van de activa/passiva en het fiscale 
resultaat conform de aangifte vennootschapsbelasting. Als voorbeeld kan worden genoemd 
dat de fiscale behandeling van een project met sloop en vervangende nieuwbouw fors 
anders is dan in de jaarrekening zal worden verwerkt. 
 
De jaarrekening kan een ‘mooi’ positief resultaat tonen, maar fiscaal kan er verlies worden 
geleden. Het is wel zaak vanuit de doelstelling ‘een zo laag mogelijke effectieve 
belastingdruk’ om dit verlies binnen de gestelde termijn te compenseren. 

Zonder nu volledig te willen zijn, dient er een binnen een horizon van een periode van  
10 jaar zicht te zijn op de effectieve belastingdruk en op de geldstromen aangaande de 
vennootschapsbelasting. Belastingtechnische elementen die daarbij een rol spelen, zijn 
ondermeer:
- Compenseren van fiscale verliezen binnen de gestelde termijnen;
- Aangaan en verbreken van fiscale eenheden voor de vennootschapsbelasting;
- Fiscaaljuridische structurering van de projectontwikkelingsactiviteiten binnen de 

corporatie en met derden;
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- Financiering van de vennootschapsstructuur; 
- Vormen en tijdig benutten van herinvesteringsreserves en het laten aansluiten hierop van 

het investerings- en verkoopbeleid;
- (Fiscaal) onderscheid tussen onderhoud en investeringen; 
- Fiscaal afschrijvingspotentieel binnen de onroerende zaken in exploitatie;
- Onderlinge verrekenprijzen;
- Optimalisatie van de grondexploitatie conform de VSO 1 en 2.

Al met al een aardige lijst van onderwerpen die het fiscale resultaat, en daarmee de 
effectieve belastingdruk, behoorlijk kunnen beïnvloeden. De Belastingdienst heeft er een 
mooie gedachte bij ‘leuker kunnen we het niet maken, makkelijker wel’.

Een commissaris (of lid van de Auditcommissie) dient in ieder geval op de hoogte te zijn van 
de fiscale positie van de corporatie. Van de keuzes die zijn gemaakt met betrekking tot de 
fiscale waarderingen en daarmee de afwijkingen ten opzichte van de waardering zoals deze 
in de jaarrekening is opgenomen. Maar beseft moet worden dat zeker bij een corporatie 
met een wat omvangrijke investerings- en desinvesteringsportefeuille, het goed toepassen 
van de VSO 1 en 2 adequate fiscale kennis en een zeer degelijke registratie vraagt binnen de 
totale organisatie! 

2.3 Belastingen in de jaarrekening

De post ‘Belastingen’ in de jaarrekening van corporaties is tot en met 2007 vaak afgedaan 
als ‘dat is niet materieel’. Voor veel jaarrekeningen zal deze conclusie wellicht opgaan, maar 
vanaf 2008 voor een groot deel van de corporaties niet meer. Corporaties moeten een 
opinie vormen over de vennootschapsbelastingpositie per 31 december 2008.

Waar wordt de post Belastingen verantwoord in de jaarrekening? Binnen de jaarrekening 
worden de diverse belastingsoorten op verschillende plaatsen verantwoord. Een kort resumé 
met betrekking tot de belangrijkste belastingen wordt hieronder gegeven.
De per balansdatum verschuldigde of te vorderen omzetbelasting wordt in de jaarrekening 
verantwoord onder ‘Kortlopende schulden’ respectievelijk ‘Vlottende activa’ onder de post 
‘Belastingen en premies sociale verzekeringen’. De omzetbelasting is voor woningcorporaties 
een ‘doorgeefpost’, behoudens een enkele uitzondering.  
De uitzonderingen hebben betrekking op de ‘fiscale afrekening’ van projecten indien er van 
een bepaalde vrijstelling gebruik is gemaakt tijdens het ontwikkelproces. Bijvoorbeeld indien 
er wordt gewerkt binnen de verleggingsregeling bij de omzetbelasting. In dat geval dient de 
corporatie zelf de omzetbelasting af te dragen aan de fiscus.

Het belangrijkste proces is dat de (maandelijkse) aangifte omzetbelasting tijdig en juist 
wordt ingediend. Uit de ingediende aangiften volgt de balanspositie. Voor de commissaris is 
het van belang om te weten of de omzetbelastingpositie op een correcte wijze in de 
jaarrekening is verantwoord. Het zou goed zijn als de controller in zijn verslag een paragraaf 
wijdt aan de verwerking van de omzetbelasting in de administratie.
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De per jaareinde verschuldigde loonheffing en premies volksverzekeringen worden in de 
jaarrekening onder ‘Kortlopende schulden’ onder de post ‘Belastingen en premies sociale 
verzekeringen’ verantwoord. De verschuldigde loonheffing volgt uit de ingediende 
aangiften loonheffing en deze worden ontleend aan de salarisadministratie. Voor de 
commissaris is van belang dat de ‘rondrekening’ in de jaarrekening klopt. Met andere 
woorden, is de verantwoorde af te dragen loonheffing over enig jaar ook daadwerkelijk in 
de aangifte opgenomen en betaald en is dit in overeenstemming met de loonadministratie?

De meest ingewikkelde post is ‘Vennootschapsbelasting’. Deze post wordt zowel in de 
resultatenrekening als in de balans verantwoord en in de waarderingsgrondslagen dient te 
worden uiteengezet hoe de belastingen worden berekend.

In de Resultatenrekening over 2008 wordt een belastingbate/-last opgenomen afhankelijk 
van het fiscale resultaat van de corporatie. 
De belastingbate/- last wordt opgebouwd uit:
- De acuut te betalen belastingen op basis van de fiscale winst;
- De mutaties in de belastinglatenties (te verwachten belastingschulden of -voordelen) van 

de fiscaal/commerciële waarderingsverschillen.

VSO 2 bepaalt de wijze waarop de activa en passiva op de fiscale openingsbalans per  
1 januari 2008 worden gewaardeerd. Deze waardering wijkt af van de waardering zoals de 
corporatie deze in haar jaarrekening heeft opgenomen. Eenvoudig gesteld dienen er voor 
waarderingsverschillen belastinglatenties te worden gevormd.

Deze waarderingsverschillen kunnen ook ontstaan door gebruikmaking van fiscale faciliteiten 
(bijvoorbeeld het gebruik van de herinvesteringsreserve) en voorwaartse verliescompensatie. 
Het voert in dit kader te ver om hier dieper op in te gaan, maar actieve (vordering op de 
fiscus) en passieve (schuld aan de fiscus) belastinglatenties zijn een ingewikkeld vraagstuk.

Vanuit het (commerciële) resultaat volgens de jaarrekening wordt het fiscale resultaat 
berekend, rekening houdend met de effecten van onder andere de fiscaal/commerciële 
waarderingsverschillen, de fiscale faciliteiten, de verliescompensatie. Een fiscale winst leidt 
tot een belastinglast en (acuut) verschuldigde belastingen. Een fiscaal verlies leidt tot een 
belastingbate, onder de veronderstelling dat het fiscaal verlies binnen de gestelde termijnen 
kan worden gecompenseerd met fiscale winsten. Deze bate wordt als latente 
belastingvordering (verliescompensatie) in de jaarrekening verantwoord. 

Hieronder zijn ter illustratie de waarderingsgrondslagen voor de bepaling van de latente 
belastingvorderingen en -schulden en de belastinglast in de winst- en verliesrekening 
opgenomen. Met daarbij toegevoegd een tekst over hoe de invoering van de integrale 
belastingplicht in de jaarrekening is verwerkt. 

Verwerking integrale belastingplicht vanaf 1 januari 2008
Toegelaten instellingen volkshuisvesting zijn met ingang van 1 januari 2008 integraal 
belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting. Bij aanvang van deze belastingplicht dient 
corporatie X een fiscale openingsbalans op te maken waarvoor specifieke fiscale 
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waarderingsregels gelden. Voor het verschil tussen de waardering op de fiscale balans (fiscale 
boekwaarde) en de waardering op de commerciële balans (commerciële boekwaarde) dient 
corporatie X een belastinglatentie te vormen indien en voor zover er sprake is van verrekenbare 
tijdelijke verschillen. 
Een actieve belastinglatentie moet worden gevormd in het geval dat de commerciële waardering 
(op het niveau van kasstroomgenererende eenheid) lager is dan de fiscale waardering, een 
passieve latentie in het omgekeerde geval. De actieve latentie dient te worden gevormd tot het 
bedrag waarvan het waarschijnlijk is dat er fiscale winst beschikbaar zal zijn voor verrekening.

Ten tijde van het opmaken van de jaarrekening 2007 bestond er geen inzicht in de regels met 
betrekking tot waardering op de fiscale openingbalans en bestond evenmin duidelijkheid over de 
waarschijnlijkheid en de hoogte van beschikbare fiscale winsten. Om die reden zijn in de 
jaarrekening 2007 geen belastinglatenties gevormd met betrekking tot de integrale 
belastingplicht vanaf 1 januari 2008.

Recentelijk zijn de fiscale waarderingsregels bekend geworden. Daarmee werden ook de hoogte 
en waardering van te vormen belastinglatenties met terugwerkende kracht naar 1 januari 2008 
duidelijk. Door corporatie X zijn de op 1 januari 2008 te waarderen belastinglatenties en de 
mutaties gedurende 2008 in de belastinglatenties via het resultaat 2008 verantwoord. 
In de toelichting op de post belastingen is een uitsplitsing van het effect per 1 januari 2008 en de 
mutaties in 2008 opgenomen.

Latente belastingvorderingen en -verplichtingen 
Een voorziening voor latente belastingvorderingen en -verplichtingen wordt getroffen met behulp 
van de verplichtingenmethode voor tijdelijke verschillen tussen de boekwaarde van activa en 
verplichtingen en hun belastinggrondslag, en ook wanneer er sprake is van voorwaartse 
verrekenbare verliescompensatie. 
De berekening van de latente belastingvorderingen en -verplichtingen geschiedt tegen de op het 
einde van het verslagjaar geldende belastingtarieven of tegen de in komende jaren geldende 
tarieven, voor zover reeds bij wet vastgesteld. Ze worden binnen dezelfde fiscale eenheid alleen 
gesaldeerd indien corporatie X daartoe een afdwingbaar recht heeft en het voornemen heeft om 
op nettobasis af te rekenen.
Latente belastingvorderingen, met inbegrip van die voortvloeiend uit voorwaartse 
verliescompensatie, worden gewaardeerd indien het waarschijnlijk is dat er fiscale winst 
beschikbaar zal zijn waarmee verliezen kunnen worden gecompenseerd en 
verrekeningsmogelijkheden kunnen worden benut. Belastinglatenties worden gewaardeerd op 
basis van de contante waarde.
Latente belastingvorderingen zijn opgenomen onder de financiële vaste activa, latente 
belastingverplichtingen zijn opgenomen onder de voorzieningen.

Belastingen 
Vanaf 1 januari 2008 is corporatie X integraal belastingplichtig geworden voor de 
vennootschapsbelasting. Corporaties zijn sindsdien verplicht over hun integrale activiteiten 
vennootschapsbelasting te betalen. Aedes en de Belastingdienst hebben het overleg over de 
interpretatie en toepassing van de vennootschapsbelastingplicht waarmee corporaties sinds  
1 januari 2008 te maken hebben afgerond. Een en ander is vastgelegd in een 



19
Inhoudsopgave

vaststellingsovereenkomst (VSO). In deze VSO zijn specifieke bepalingen opgenomen met 
betrekking tot de waardering van posten op de fiscale openingsbalans en de wijze van 
resultaatname.
De belasting over het resultaat wordt berekend over het resultaat voor belastingen in de  
winst- en-verliesrekening. Daarbij wordt rekening gehouden met beschikbare fiscaal 
compensabele verliezen uit voorgaande boekjaren (voor zover niet opgenomen in de latente 
belastingvorderingen) en vrijgestelde winstbestanddelen en na bijtelling van niet-aftrekbare 
kosten. Tevens wordt rekening gehouden met wijzigingen die optreden in de latente 
belastingvorderingen en latente belastingschulden door wijzigingen in het te hanteren 
belastingtarief.
Deze last is in de geconsolideerde resultatenrekening opgenomen.

In de toelichting op de jaarrekening dient een uiteenzetting te worden gegeven over de 
belastinglast/- bate zoals deze is opgenomen in de jaarrekening. Een dergelijke toelichting 
kan als volgt worden weergegeven:

Belastingen
De belastingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

 2008  2007 
Acute belastingen over het jaar  
Latente belastingen per 1 januari 2008
(eenmalig uit hoofde van de ingang  
van de belastingplicht)
Mutatie latente belastingen in 2008 
Belastinglast/- bate in de winst en verliesrekening  

De acute belastinglast is als volgt bepaald:

 2008  2007 
Resultaat voor belastingen volgens de  
geconsolideerde Jaarrekening  0
Bijzondere waardeverminderingen 0 
Afschrijvingen 0 
Tijdelijke verschillen (nader toelichten) 0 
Fiscale verliescompensatie   0 
Totaal permanente en tijdelijke verschillen  0
Belastbaar bedrag   
  
Verschuldigde winstbelasting  0
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Het gemiddelde wettelijke belastingtarief bedraagt x.%]. De lagere effectieve belastingdruk wordt 
veroorzaakt door benutting van fiscale verliescompensatie en fiscaal vrijgestelde 
winstbestanddelen. Dit betreft ondermeer verschillen in de verwerking van resultaten uit 
projectontwikkeling, afschrijvingen op het vastgoed, de verwerking van interest en de fiscaal niet 
aftrekbare heffing van het Centraal Fonds Volkshuisvesting en de winst uit verkoop van bestaand 
bezit.

Op de balans van de corporatie kan de vennootschapsbelasting op diverse plaatsen worden 
verantwoord:
-  Kortlopende schulden; onder de post ‘Belastingen en premies sociale verzekeringen’ wordt 

opgenomen de per 31 december van enig jaar nog verschuldigde te betalen 
vennootschapsbelasting. Mocht er gedurende het verslagjaar te veel zijn afgedragen aan 
de fiscus dan dient het ‘te veel’ betaalde als vordering te worden opgenomen. 

-  Vlottende activa; onder de post ‘Belastingen en premies sociale verzekeringen’ wordt 
opgenomen de per 31 december van enig jaar te vorderen/verrekenen latente 
vennootschapsbelasting. 

-  Voorzieningen; onder de post ‘Voorzieningen’ wordt opgenomen de per 31 december 
van enig jaar verschuldigde/ te verrekenen latente vennootschapsbelasting.

-  Belastingen; in de winst- en verliesrekening wordt de belastinglast/-bate over enig jaar 
verantwoord. In de toelichting wordt deze post nader toegelicht en onderverdeeld in 
acuut te betalen/te verrekenen vennootschapsbelasting en de mutaties in de latente 
belastingvorderingen en -schulden.

 

2.4 Horizontaal toezicht en het Tax Control Framework:  
 (toe)zicht op horizontaal toezicht

De omgeving waarin woningcorporaties actief zijn is sterk in beweging, mede doordat zij 
voortdurend te maken hebben met een veranderende aansturing op beleidsmatig gebied. 
De corporaties hebben als gevolg daarvan vaak ook hun bedrijfsvoering aangepast. We zien 
daarin bijvoorbeeld de volgende trends: de ontplooiing van commerciële activiteiten, de 
maatschappelijke roep om meer transparantie en meer aandacht voor risicobeheersing.
Bovendien hebben recente ontwikkelingen op het gebied van fiscale wetgeving ertoe geleid 
dat de fiscus haar aandacht steeds meer richt op de fiscale problematiek rondom vastgoed. 
Werknemers en freelancers binnen de sector kunnen rekenen op warme belangstelling van 
de fiscus. 

Daarnaast heeft de corporatiesector te maken met snel veranderende wetgeving. Dit maakt 
de uitvoering van de regelgeving zeer complex. Al deze veranderingen brengen met zich 
mee dat de corporaties zich moeten herbezinnen over de rol van fiscaliteit binnen hun 
organisatie. Bovendien zal men moeten zoeken naar adequate interne risicobeheer- en 
controlemaatregelen die passen bij de organisatie en haar (deels nieuwe commerciële) 
activiteiten.
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Een ontwikkeling op fiscaal gebied die hierbij aansluit is de invoering van een nieuwe vorm 
van toezicht op de naleving van fiscale wet- en regelgeving door de Nederlandse 
Belastingdienst. De fiscus kiest hierbij als insteek om met bedrijven samen te werken op basis 
van transparantie en vertrouwen. Deze nieuwe vorm van toezicht staat bekend onder de 
naam ‘horizontaal toezicht’.
De Belastingdienst startte in 2005 een proefproject ‘Horizontaal toezicht’. Een term die 
binnen de woningcorporatiesector wellicht verwarrend kan werken, aangezien de 
beoordeling door de maatschappelijke belanghebbenden ook wordt aangemerkt als 
‘horizontaal toezicht’.

De term ‘horizontaal toezicht’ refereert aan het rapport ‘De toekomst van de rechtsstaat’ 
(2002) van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Dit rapport beschrijft 
horizontalisering van de samenleving als belangrijke ontwikkeling en doet daartoe gerichte 
aanbevelingen. In het kabinetsprogramma ‘Andere Overheid’ is een groot aantal van deze 
aanbevelingen overgenomen. 

De Belastingdienst introduceerde horizontaal toezicht in haar streven om haar 
werkzaamheden aan te laten sluiten bij de ontwikkelingen op het gebied van toezicht en 
governancecodes. De beginselen van deze werkwijze zijn wederzijds vertrouwen, begrip en 
transparantie. Deze beginselen worden vastgelegd in een handhavingsconvenant.  
Daarin wordt afgesproken dat bedrijven actief hun in te nemen fiscale standpunten 
voorleggen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst zal dan hierover op korte termijn een 
standpunt innemen. 
De uitkomsten van dit vooroverleg zullen uiteindelijk hun weerslag vinden in de aangifte.  
De te melden fiscale standpunten en de aangiften zijn de output van diverse processen 
binnen de fiscale functie van een bedrijf. De mate waarin het bedrijf deze processen 
beheerst, zegt iets over de kwaliteit van de output van deze processen. Van een cijfercontrole 
achteraf is de Belastingdienst nu overgegaan naar een actuele controle van de processen.

Het primaire uitgangspunt van een handhavingsconvenant is dat een dergelijk convenant 
slechts wordt afgesloten met bedrijven die hun Tax Control Framework op orde hebben.  
Dit betekent dat de administratieve organisatie en interne beheersmaatregelen zodanig op 
orde moeten zijn, dat niet alleen de gebruikelijke (strategische en operationele) risico’s 
worden beheerst, maar dus ook de fiscale (proces-) risico’s. Het maakt uiteraard wel verschil 
of we hier spreken over een corporatie met 60.000 verhuureenheden of een corporatie met 
2.000 verhuureenheden. In principe zijn de fiscale (proces-)risico’s gelijk, alleen verschilt de 
diepgang en de gevolgen van deze risico’s wel met de mate waarin fiscaal belaste 
activiteiten worden uitgevoerd. 

De essentie van horizontaal toezicht is dat de corporatie en de Belastingdienst elkaar op 
basis van wederzijds begrip en vertrouwen benaderen. Ze geven scherper naar elkaar aan 
wat ieders verantwoordelijkheden en mogelijkheden zijn om het recht te handhaven en 
maken afspraken over de vastlegging en naleving van wederzijdse afspraken.
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Hoe kan een woningcorporatie invulling geven aan horizontaal toezicht?
Primair uitgangspunt is, zoals gezegd, dat handhavingsconvenanten worden gesloten met 
bedrijven die hun Tax Control Framework op orde hebben. De fiscus baseert het toezicht op 
de kwaliteit van het intern fiscale risicobeheersing- en controlesysteem. Daarbij verlegt de 
Belastingdienst haar focus van controle van data in de verschillende aangiften naar de fiscale 
processen. Door middel van een goed werkend Tax Control Framework kunnen bedrijven 
laten zien dat zij ‘in control’ zijn over hun fiscale positie. Veel ondernemingen, organisaties 
en enkele grote brancheverenigingen hebben ondertussen geopteerd voor horizontaal 
toezicht.
Wat is nu het voordeel voor de corporatie? Geen vervelende boekencontroles meer en 
zekerheid vooraf bij de fiscus. Het is nadrukkelijk de bedoeling dat voor het afsluiten van een 
handhavingsconvenant de openstaande zaken uit het verleden zijn afgehandeld. De 
corporatie begint dus met een ‘schone lei’. De Belastingdienst verwacht wel dat eventuele 
fiscale problemen proactief worden gemeld. Vanzelfsprekend is dit slechts mogelijk indien 
de corporatie ‘in control’ is voor wat betreft de fiscaliteit. Vandaar dat de staatssecretaris 
heeft gesteld dat een onderneming die een handhavingsconvenant wil sluiten, over een 
adequaat Tax Control Framework dient te beschikken.

Indien een corporatie geen handhavingsconvenant wil sluiten, valt de corporatie onder het 
regime van het ‘normale/reguliere’ verticale toezicht van de Belastingdienst. Dat kan tot 
uiting komen in een boekenonderzoek door de Belastingdienst.
De corporatie dient dus een bewuste keuze te maken of zij een handhavingsconvenant wil 
afsluiten.
Een Tax Control Framework is een fiscaal risicobeheersings- en controlesysteem dat:
- De corporatie in staat stelt de fiscaal operationele en fiscale doelen te bereiken en de 

fiscale strategie uit te voeren op een controleerbare en beheersbare wijze;
- Het gedrag van de werknemers met betrekking tot de fiscaliteit in de juiste richting stuurt;
- De corporatie helpt te communiceren met betrekking tot de fiscaliteit in de richting van 

haar externe en interne belanghebbenden.

Het Financieele Dagblad van 19 december 2008 meldt dat De Alliantie als één van de eerste 
niet beursgenoteerde ondernemingen een convenant met de Belastingdienst tekende. 
De tekst van het artikel is aan het eind van dit hoofdstuk opgenomen.
In de Vaststellingsovereenkomst van 15 januari 2007 over de Belastingplicht 
Woningcorporaties was voor bestuurders al een bepaling opgenomen over de 
bestuursverklaring bij de aangifte vennootschapsbelasting. Daarin wordt onder andere 
verantwoordelijkheid aanvaard voor de opzet en werking van de risicobeheersmaatregelen 
en controlesystemen, de fiscale risico’s worden jaarlijks zelfstandig geanalyseerd, 
beoordeeld, daarover wordt gerapporteerd en de rapportages worden besproken met de 
Auditcommissie en/of Raad van Commissarissen.

Voor de toezichthouders was een dergelijke bepaling (nog) niet opgenomen. In het kader 
van de introductie van de (partiële) belastingplicht vraagt dit, gelet op de vele specifieke 
bepalingen die in deze vaststellingsovereenkomst zijn opgenomen, nogal wat van het 
(fiscaal) inzicht van de bestuurders. In de nieuwe Vaststellingsovereenkomst is de 
bestuursverklaring op zich vervallen.
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Wat is de rol van de Raad van Commissarissen?
De toezichthouder wil zekerheid dat de organisatie zich aan alle regels, inclusief de fiscale, 
houdt en wil niet achteraf met verrassingen worden geconfronteerd. Ook al heeft een 
toezichthouder misschien met bepaalde regels geen of weinig affiniteit, toch blijft hij of zij 
verantwoordelijk, evenals de bestuurder van een organisatie. 
De toezichthouder zal zich er dus op één of andere manier van moeten vergewissen dat de 
organisatie zich ook aan alle fiscale regels houdt. Hier biedt horizontaal toezicht uitkomst. 
Als de fiscaliteit voldoende verankerd is in de organisatie doordat processen en 
beheersmaatregelen zijn vastgelegd, geïmplementeerd en getoetst, biedt dat de 
toezichthouder steun om te betrouwbaarheid van de cijfers van de organisatie te 
beoordelen. 
Doordat bij horizontaal toezicht fiscale standpunten vooraf dienen te worden gemeld bij de 
Belastingdienst, en er dus veel meer in de actualiteit gewerkt wordt, zullen er veel minder 
(grote) verassingen achteraf zijn.
Toezichthouders zijn dus gebaat bij horizontaal toezicht en zouden de organisaties die aan 
hun toezicht zijn onderworpen, moeten aanmoedigen om hier actief op in te spelen. 

Welke vragen dient de toezichthouder te stellen?
Om een beeld te krijgen van de mate waarin een organisatie ‘in control’ is, zou de 
Auditcommissie respectievelijk de Raad van Commissarissen zichzelf en de corporatie de 
volgende vragen kunnen stellen:
•	 Hoe	zijn	de	processen	ingericht	met	betrekking	tot	de	fiscale	aspecten	van	de	corporatie,	

dus hoe is de inrichting van het Tax Control Framework?
•	 Welke	rapportages	zijn	er	aan	het	Bestuur	uitgebracht	betreffende	de	fiscale	

risicobeheersing- en controlesystemen en wat waren daarin de meest belangrijke 
conclusies en aanbevelingen?

•	 Tekent	het	Bestuur	een	‘in	control’	verklaring	met	betrekking	tot	de	jaarrekening?	
•	 Woningcorporaties	zijn	organisaties	met	een	maatschappelijke	doelstelling.	In	hoeverre	is	

het dan geoorloofd om de belastingdruk te verlagen door middel van tax planning? 
•	 Hoe	is	de	fiscale	kennis	verankerd	in	de	organisatie?
•	 Wat	is	het	kennisniveau	van	de	mensen?
•	 Zijn	er	fiscale	procesbeschrijvingen	en	wordt	er	naar	gehandeld?
•	 Wordt	de	fiscale	(of	financiële)	afdeling	betrokken	bij	nieuwbouwprojecten	en	

aanpassing van arbeidsvoorwaarden, zodat deze op een fiscaal optimale manier kunnen 
worden vormgegeven?

•	 Is	alle	informatie	die	noodzakelijk	is	voor	het	vaststellen	van	de	fiscale	positie	in	de	
jaarrekening en aangifte toegankelijk in de financiële systemen?

•	 Is	de	informatieverschaffing	rondom	fiscale	risico’s	voldoende	om	de	voorziening	in	de	
jaarrekening te kunnen onderbouwen?

•	 Is	de	behandeling	van	alle	nieuwbouwprojecten	tijdig	en	op	juiste	wijze	opgenomen	in	
de aangifte omzet- en overdrachtsbelasting?

•	 Zijn	de	onderlinge	prestaties	bij	samenwerkingsvormen	en	fusies	op	volledig	en	juiste	
wijze opgenomen in de aangifte vennootschapsbelasting?

•	 Sluit	de	latente	belastingpositie	in	de	jaarrekening	aan	bij	de	fiscale	waardering	in	de	
aangifte vennootschapsbelasting?
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Convenant Horizontaal Toezicht met Belastingdienst getekend! 
(bron: Financieele Dagblad d.d. 19 december 2008)

Afgelopen dinsdag heeft de Alliantie 
als eerste vastgoed organisatie in 
Nederland een horizontaal 
toezichtconvenant met de 
Belastingdienst gesloten. Voor de 
Belastingdienst en het ministerie van 
Financiën is dit een van de eerste 
convenanten bij een niet 
beursgenoteerde organisatie. Vanuit 
de Alliantie waren daarbij aanwezig: 
Jim Schuyt, Arnold Pureveen,  
Arjen Stoelinga en Joyce Freriks, 

bedrijfsfiscalist van de Alliantie. Theo Poolen, de rechterhand van staatssecretaris de 
Jager van het Ministerie van Financiën, heeft als vertegenwoordiger van het Ministerie 
het convenant namens de Belastingdienst getekend. 

“Door de afschaffing van de vrijstelling voor de vennootschapsbelasting nemen de 
inherente risico’s voor woningcorporaties significant toe”, aldus Arnold Pureveen 
financieel concerndirecteur van de Alliantie. Mede op grond van de Governance Code 
brengt de Alliantie in de risicoparagraaf van hun jaarverslaggeving jaarlijks verslag uit 
van de identificatie van risico’s en de wijze waarop zij de hierop afgestemde 
beheersingsmaatregelen gestalte hebben geven. Doordat de wijzigingen in de sector 
elkaar snel volgen, is dit absoluut geen sinecure. 

De Alliantie is van mening dat zij ter beperking van de fiscale risico’s, 
beheersingsmaatregelen dienen te hebben die deze risico’s adequaat beperken.  
Het sluiten van een convenant met de fiscus in het kader van het horizontaal toezicht 
voor alle belastingsvormen vormt hierbij een belangrijke mijlpaal in een traject van ruim 
een jaar voorbereiding. “Wij informeren de Belastingdienst over de geïdentificeerde 
fiscaal risico’s en over de maatregelen die wij hebben genomen om deze risico’s te 
beheersen”. 
Kern van het convenant is dat de samenwerking tussen Belastingdienst en de Alliantie 
gebaseerd is op wederzijds vertrouwen, begrip en transparantie. Feitelijk gaat dat dus 
verder dan louter voldoen aan fiscale wet- en regelgeving. “Een handhavingsconvenant 
is dan ook meer een ‘gentlemen’s agreement’, waarmee wij verklaren dat wij onze 
fiscale processen in control hebben en daarmee de belangrijkste fiscale risico’s 
beheersen”, aldus Arnold Pureveen. 

Ook de werkwijze van de Belastingdienst bij de Alliantie is veranderd. Als tegenprestatie  
voor de inspanningen die de Alliantie verricht, zal de aanpak van de Belastingdienst 
verschuiven van verticaal toezicht (met belastingcontroles over oude jaren) naar 
horizontaal toezicht, waarmee relevante fiscale gebeurtenissen en fiscale risico’s in de 
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actualiteit worden afgehandeld. “In plaats van Controle achteraf, verschuiven de 
contacten met de Belastingdienst door het handhavingsconvenant naar onderlinge 
afstemming op actuele vraagstukken, zodat wij ‘zekerheid’ verkrijgen dat onze gekozen 
oplossing door de Belastingdienst wordt geaccepteerd. Deze zekerheid verlaagd 
significant het risicoprofiel van de Alliantie, als een van de grootste spelers in een 
turbulente vastgoedmarkt”.
Jim Schuyt vatte het toepassen van horizontaal toezicht als volgt samen: “goed en 
spannend”. En dat is het voor alle partijen. Goed om te merken dat een open manier 
van communicatie tussen belastingplichtige en Belastingdienst mogelijk is. Spannend 
omdat we nog niet helemaal weten hoe we de aspecten van horizontaal toezicht 
kunnen invullen en hoe we in de toekomst met discussiepunten omgaan.

Op haar website ligt de Belastingdienst deze ook voor haar belangrijke mijlpaal als volgt 
aanvullend toe: “Het sluiten van het convenant is een mooie mijlpaal, omdat beide 
partijen uitspreken hoe ze de samenwerking tot nu toe hebben ervaren en dat ze graag 
willen doorgaan op de ingeslagen weg. Het convenant is dus niet het sluitstuk, maar 
een tussenstation van horizontaal toezicht. Direct na de feestelijkheden is uitvoering 
gegeven aan het convenant: meedenken over de opzet van het te ontwikkelen Tax 
Control Framework en het beoordelen van de voorgestelde wijze waarop fiscale risico’s 
kunnen worden ondervangen in het dagelijkse proces van de Alliantie”. 
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3. Belastingsoorten voor      
 woningcorporaties

3.1  Inleiding

De toenemende mate waarin woningcorporaties worden geconfronteerd met allerlei 
belastingheffingen leggen een beslag op de kasstromen. Woningcorporaties worden in het 
kader van het welbekende level playing field in fiscale zin steeds meer als ondernemers 
behandeld. Veel van de specifieke belastingvrijstellingen die lange tijd voor 
woningcorporaties golden, zijn in dit kader de afgelopen jaren afgeschaft. 

De loonbelasting en de sociale verzekeringen kennen van oudsher geen specifieke regelingen 
voor corporaties. Niettemin is ook dit een belastingsoort die vooral bij projectontwikkeling 
bijzondere aandacht verdient.

De omzetbelasting (btw) is vooral bij projectontwikkeling een belastingsoort die grote 
financiële gevolgen kan hebben voor een corporatie. Voor deze belastingsoort geldt voor 
corporaties nog steeds een specifieke begunstigende regeling. Dit is een Besluit van de 
Staatssecretaris van Financiën, waarin hij goedkeurt dat corporaties onder voorwaarden de 
normale btw-regels bij de nieuwbouw van huurwoningen niet toe hoeven te passen (de 
zogenaamde mededeling 26). 

Voorheen waren woningcorporaties ter zake van de verkrijging van onroerende zaken 
vrijgesteld van overdrachtsbelasting. Sinds de afschaffing van deze vrijstelling per 1 januari 
2003 vormt de overdrachtsbelasting een belangrijk aspect bij de aankoop van vastgoed.

Voorts is de behandeling van corporaties voor de vennootschapsbelasting de afgelopen jaren 
sterk in beweging geweest. Tot en met het jaar 2005 waren de toegelaten instellingen 
(hierna: corporaties) volledig vrijgesteld van vennootschapsbelasting en werden slechts de 
dochtervennootschappen van deze toegelaten instellingen (BV’s en NV’s) in de heffing 
betrokken. In de jaren 2006 en 2007 waren de corporaties belastingplichtig voor de 
vennootschapsbelasting voor, kort gezegd, hun ‘commerciële activiteiten’. Met ingang van 
1 januari 2008 zijn corporaties voor al hun activiteiten belastingplichtig voor de 
vennootschapsbelasting. Het zal niemand zijn ontgaan dat deze laatste wetswijziging naar 
verwachting grote gevolgen zal hebben voor de financiële positie van corporaties.

Naast de vier genoemde belastingsoorten hebben corporaties ook te maken met de 
belastingheffing door lagere overheden (o.a. OZB en baatbelasting). Hierop gaan we in 
deze publicatie niet verder in. Ook blijft het schenkingsrecht hier buiten beschouwing. 

3.2  Formele fiscale verplichtingen

Een (rechts)persoon die belastingplichtig is, moet aangifte doen voor de betreffende 
belastingsoort. Als hij geen uitnodiging tot het doen van aangifte van de inspecteur 
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ontvangt, is de belastingplichtige zelf verplicht om een aangifte te verzoeken. Voldoet de 
belastingplichtige niet aan deze verplichting, dan kan hij geconfronteerd worden met 
boetes. Hetzelfde geldt uiteraard voor de situatie waarin de belastingplichtige, na het 
ontvangen van een uitnodiging daartoe, geen aangifte indient binnen de gestelde termijn.

De verplichting om een aangifte te verzoeken blijft niet eeuwig bestaan. Als er vijf jaar 
verstreken zijn na het jaar waarin de belastingschuld is ontstaan, hoeft over dat tijdvak geen 
aangifte meer te worden gedaan. Bij bepaalde transacties met onroerende zaken is deze 
termijn voor de heffing van overdrachtsbelasting geen vijf, maar twaalf jaar.

De aangifte moet juist en volledig zijn. Bij een onjuiste en/of onvolledige aangifte kan de 
belastingplichtige wederom te maken krijgen met boetes. Afhankelijk van de ernst van de 
gedragingen kan de boete oplopen tot 100% van het bedrag aan te betalen belasting.

Het kan voorkomen dat het onduidelijk is of een corporatie voor een belastingsoort 
belastingplichtig is of niet. Voorts vallen in een aangifte vaak verschillende standpunten in te 
nemen. Zo lang hierbij sprake is van een pleitbaar standpunt kan de corporatie niet 
geconfronteerd worden met boetes vanwege het feit dat zij zelf niet om een aangifte 
verzoekt of vanwege het doen van een onjuiste aangifte. 

Hoe een corporatie omgaat met dergelijke ‘grijze’ gebieden, hangt voor een groot deel af 
van de interne belastingstrategie. Er zijn corporaties die ieder discussiepunt van tevoren 
wensen af te stemmen met de bevoegde inspecteur, maar er zijn ook corporaties die zonder 
vooroverleg een standpunt in de aangifte en de eventuele discussie met de fiscus daarna 
afwachten.

De keuze tussen deze twee uitersten behoort onderdeel uit te maken van het algemene 
beleid van een corporatie, waarin het bestuur en uiteindelijk ook de interne toezichthouders 
een keuze moeten maken. Waar het gaat om grote financiële belangen, lijkt het wenselijk 
om in besluitvormingsdocumenten een fiscale paragraaf op te nemen. Dit waarborgt de 
bestuurlijke controle en maakt het fiscale beleid ook toetsbaar door de toezichthouders. In 
dit verband is een belangrijke ontwikkeling gaande, zoals aangegeven, rond het 
zogenaamde ‘horizontaal toezicht’.

Als uit de ingediende aangifte een bedrag aan te betalen belasting voortvloeit, moet tijdig 
aan deze betalingsverplichting worden voldaan. Als het te betalen bedrag geheel of 
gedeeltelijk niet of te laat wordt betaald, kunnen ook boetes volgen. De belasting kan over 
een periode van vijf jaren worden nagevorderd. 
Bij de opgelegde navorderingsaanslag zal, naast een boete, ook heffingsrente zijn 
verschuldigd.

Voor rechtspersonen die aan vennootschapsbelasting zijn onderworpen, geldt de fiscale 
bestuurdersaansprakelijkheid. Op grond hiervan kunnen de bestuurders van een 
rechtspersoon privé aansprakelijk worden gesteld voor belastingschulden van onder meer 
loonbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en premies 
werknemersverzekeringen die de rechtspersoon niet heeft voldaan. Onder ‘bestuurder’ 
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wordt in dit kader overigens niet uitsluitend de formele bestuurder bedoeld, maar ook de 
feitelijke of medebeleidsbepaler. Er kunnen zich dus situaties voordoen waarbij deze 
aansprakelijkheid zich uitstrekt tot de toezichthouders. 

Naast bestuursrechtelijke boetes kan ook het strafrecht ingeroepen worden als een 
belastingplichtige zich niet houdt aan de verplichtingen uit de belastingwet. De opgelegde 
straf zal bij een rechtspersoon bestaan uit een geldboete. Het handelen van degenen die 
feitelijk leiding geven bij de rechtspersoon, kan onder omstandigheden aan de 
rechtspersoon worden toegerekend. Daarnaast kan de strafvervolging mede worden 
ingesteld tegen degene die opdracht heeft gegeven tot het strafbare feit en degene die 
feitelijke leiding heeft gegeven aan de verboden gedraging.

Issuelijst Formele verplichtingen (niet uitputtend):
- Indien belastingplichtig: zelf om aangifte verzoeken als inspecteur niet in actie komt;
- Aangifte juist en volledig invullen met pleitbare standpunten;
- Dus fiscale risico’s identificeren en beheersen;
- Aangifte tijdig indienen;
- Verschuldigde belasting tijdig betalen.

3.3 Overdrachtsbelasting

Bij de verkrijging van in Nederland gelegen onroerende zaken of rechten waaraan deze zijn 
onderworpen wordt 6% overdrachtsbelasting geheven. De belasting wordt geheven bij de 
verkrijger. Voor de maatstaf van heffing wordt aangesloten bij de waarde in het 
economische verkeer (taxatiewaarde) van de verkregen onroerende zaak, tenzij de 
tegenprestatie hoger is.

De meest voorkomende verkrijging is de verkrijging van het juridische eigendom van een 
onroerende zaak. Hiervoor is een notariële akte van levering verplicht. De notaris doet in een 
dergelijk geval aangifte overdrachtsbelasting voor de koper.

Ook de verkrijging van het economische eigendom van een onroerende zaak is belast. 
Hiervan is sprake als, kort gezegd, enig risico van waardeverandering van een onroerende 
zaak wordt verkregen door een ander dan de eigenaar. De verkrijging van het economische 
eigendom kan via een onderhandse akte geregeld worden. In dat geval is de verkoper 
verplicht om binnen twee weken na de overdracht aangifte te doen bij de Belastingdienst 
van het belastbare feit, op straffe van een geldboete en hoofdelijke aansprakelijkheid voor de 
verschuldigde overdrachtsbelasting.

Zonder nadere maatregelen zou de heffing van overdrachtsbelasting eenvoudig ontweken 
kunnen worden door niet de onroerende zaak zelf te kopen, maar de aandelen in een B.V. 
met als enige bezitting de onroerende zaak. Om die reden is in de wet opgenomen dat ook 
de verkrijging van aandelenbelang in een vennootschap die hoofdzakelijk onroerende zaken 
bezit, onder voorwaarden belast is met overdrachtsbelasting.
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Er geldt een aantal vrijstellingen van overdrachtsbelasting. De meest relevante vrijstellingen 
voor corporaties zijn:
- De verkrijging van onroerende zaken door de overheid;
- De verkrijging van onroerende zaken door een wijkontwikkelingsmaatschappij;
- De verkrijging van rijksmonumenten door een monumentenrechtspersoon;
- De verkrijging van onroerende zaken binnen een concern (interne reorganisatie); 
- De verkrijging van onroerende zaken waarover ook al omzetbelasting wordt geheven 

(hierop bestaan echter diverse uitzonderingen).

De strafheffing vormt een belangrijke uitzondering op de vrijstelling van 
overdrachtsbelasting voor onroerende zaken waarover ook al omzetbelasting wordt 
geheven. Deze komt kort gezegd aan de orde als nieuwe onroerende zaken worden 
verkocht voor minder dan de kostprijs en de koper de btw niet voor 90% of meer in aftrek 
kan brengen. 

Deze strafheffing zou aan de orde kunnen komen bij de verkoop van nieuwbouw-
‘kooptussenvormen’ (MGE, koopgarant, etcetera). Er geldt echter een bijzondere regeling 
voor woningcorporaties voor de verkoop en terugkoop van deze tussenvormen. Om 
hiervoor in aanmerking te komen, dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan. In 
de praktijk blijkt dat niet altijd volledig rekening gehouden wordt met deze voorwaarden. 
Dit brengt risico’s tot naheffing met zich mee. 

Een verkrijging van onroerende zaken door een juridische fusie met een andere toegelaten 
instelling is belast met overdrachtsbelasting. Voor NV’s en BV’s is een faciliteit opgenomen in 
de wet om vrijstelling te krijgen. Voor stichtingen en verenigingen geldt die vrijstelling niet 
maar kan op verzoek bij het Ministerie van Financiën kwijtschelding van de verschuldigde 
overdrachtsbelasting worden verkregen. 

Tenslotte moeten bij het aangaan of beëindigen van samenwerkingsverbanden de gevolgen 
voor de overdrachtsbelasting in kaart worden gebracht. 

Issuelijst Overdrachtsbelasting (niet uitputtend): 
•	 Niet	alleen	bij	verkrijging	van	het	juridische	eigendom,	ook	bij	verkrijging	van	het	risico	

van waardeverandering (economische eigendom);
•	 Ook	bij	aankoop	aandelen	in	vastgoed-	B.V.;
•	 Let	op	juist	gebruik	vrijstellingen;
•	 Pas	op	bij	verkoop	beneden	de	stichtingskosten	(strafheffing!);
•	 Specifieke	regeling	voor	kooptussenvormen:	voldoet	de	corporatie	aan	alle	

voorwaarden?;
•	 Kwijtschelding	Ministerie	van	Financiën	nodig	bij	fusie;
•	 Het	aangaan	of	beëindigen	van	samenwerkingsverbanden	(VOF	of	CV).
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3.4 Vennootschapsbelasting

Vanaf 1 januari 2008 zijn toegelaten instellingen in de zin van de Woningwet integraal 
belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting.
De rechtsvorm van een toegelaten instelling is vrijwel altijd een stichting of een vereniging. 
Een ‘normale’ stichting of vereniging is alleen belastingplichtig voor de 
vennootschapsbelasting indien en voor zover een onderneming wordt gedreven. 

Met de bepaling dat toegelaten instellingen integraal belastingplichtig zijn, wordt dan ook 
een inbreuk gemaakt op het reguliere systeem van de wet. Het enkel verhuren van 
woningen wordt over het algemeen in het kader van de vennootschapsbelasting niet 
beschouwd als het drijven van een onderneming. Daar dit doorgaans de omvangrijkste 
activiteit is van een corporatie, worden toegelaten instellingen door de integrale 
belastingplicht benadeeld ten opzichte van andere rechtspersonen. Mede om deze reden 
overwegen twee corporaties thans om de status als toegelaten instelling in te leveren. 

Naamloze en besloten vennootschappen (N.V.’s en B.V.’s) zijn ook integraal belastingplichtig 
voor de vennootschapsbelasting. Onder voorwaarden kunnen zij echter opteren voor het 
0%-tarief. De vennootschappen moeten dan voldoen aan het regime van de ‘fiscale 
beleggingsinstelling’ (FBI). Hierbij is onder andere van belang wie de aandeelhouders zijn. 
Een B.V. of N.V. die volledig in handen is van één of meer toegelaten instellingen, kan vanaf 
1 januari 2008 niet opteren voor het FBI-regime. Voorwaarde is namelijk dat 75% van de 
aandelen in handen dient te zijn van aandeelhouders die niet belastingplichtig zijn voor de 
vennootschapsbelasting. Een oplossing kan dan zijn om de toegelaten instelling voor 25% 
te laten participeren. Dit biedt echter geen mogelijkheid omdat in die situatie de 
deelnemingsvrijstelling niet van toepassing is en tot een jaarlijkse verplichte herwaardering 
dient te worden gekomen. 
In de jaren 2006 en 2007 kon een toegelaten instelling wel aandeelhouder in een FBI zijn 
omdat de aandelen aan het niet belastingplichtige deel van de toegelaten instelling werden 
toegerekend. Dit betekent verder dat N.V.’s en B.V.’s die door een corporatie als 
aandeelhouder worden gehouden, al sinds jaar en dag belastingplichtig zijn voor de 
vennootschapsbelasting. Het interne toezicht dient zich ook op dit punt dus niet alleen tot 
de toegelaten instelling te beperken.

Corporaties waren met ingang van 1 januari 2006 al deels belastingplichtig voor de 
vennootschapsbelasting. Sociale huurwoningen, plintruimten en gebouwen met een 
maatschappelijke functie waren nog vrijgesteld. De overige activiteiten van corporaties 
werden vanaf dat moment in de heffing betrokken. Over de praktische uitwerking van deze 
wetswijziging zijn afspraken gemaakt met de Belastingdienst, die zijn vastgelegd in een 
Vaststellingsovereenkomst, de zogenaamde VSO 1. 

Vanaf 1 januari 2008 worden dus ook de sociale huurwoningen, plintruimten en gebouwen 
met een maatschappelijke functie in de heffing betrokken. Ook over deze wetswijziging zijn 
corporaties in overleg getreden met de Belastingdienst. Dit overleg heeft geleid tot een 
nieuwe Vaststellingsovereenkomst. Deze zogenaamde VSO 2 is op 23 januari 2009 
gepubliceerd en corporaties dienen voor 30 april 2009 aan te geven of ze deze 
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overeenkomst willen tekenen. De belangrijkste uitgangspunten zijn dat het sociale vastgoed 
voor een waarde van 70% WOZ (waardepeildatum 1 januari 2008) op de openingsbalans 
mag worden opgenomen. Daarnaast geldt een gunstige regeling bij projectontwikkeling in 
herstructureringsgebieden. Deze regeling houdt in dat bij grondexploitatie het commercieel 
resultaat bij herstructureringsprojecten ook in fiscale zin wordt benaderd.

Enkele corporaties blijven ondanks de invoering van de integrale belastingplicht toch 
vrijgesteld van vennootschapsbelasting. Dit komt omdat zij een beroep kunnen doen op een 
specifieke vrijstelling uit de vennootschapsbelasting. Hierbij valt te denken aan de vrijstelling 
voor (indirecte) overheidsbedrijven (gemeentelijk woningbedrijf) en aan de vrijstelling voor 
lichamen die zich nagenoeg uitsluitend bezig houden met het verschaffen van onderkomen 
aan bejaarden, gebrekkigen of wezen (zorgvastgoed). Een vrijstelling die bijvoorbeeld door 
Habion en Woonzorg wordt toegepast.

Het tarief van de vennootschapsbelasting in 2009 bedraagt 20% over de eerste 200.000 euro 
winst en 25,5% over het meerdere. Uitgangspunt voor het bepalen van de fiscale winst 
vormt het bedrijfsresultaat uit de jaarrekening. Op dit resultaat dient echter een aantal 
fiscale correcties gemaakt te worden. De meest voorkomende zijn:
•	 Afschrijving	op	onroerende	zaken	in	exploitatie	kan	fiscaal	in	reguliere	situaties	alleen	als	

de boekwaarde boven de WOZ-waarde ligt;
•	 Waardeverandering	materiële	vaste	activa	(de	‘onrendabele	top’)	kan	fiscaal	behoudens	

zeer specifieke situaties niet ten laste van de winst gebracht worden;
•	 De	beoordeling	of	onderhoud	en	renovaties	als	kosten	genomen	kunnen	worden	of	

geactiveerd moeten worden, wordt fiscaal via eigen criteria bepaald. Deze criteria wijken 
vaak af van de criteria die voor de jaarrekening worden bepaald;

•	 Verkoopresultaat	bestaand	bezit	(dus	geen	nieuwbouw)	is	fiscaal	vaak	lager,	omdat	de	
fiscale boekwaarde van de verkochte onroerende zaken doorgaans hoger is dan de 
commerciële boekwaarde. Daarnaast hoeft over de fiscale verkoopopbrengst onder 
voorwaarden geen vennootschapsbelasting te worden betaald, als de ontvangen 
geldsom wordt aangewend voor nieuwe investeringen (herinvesteringsreserve);

•	 Bij	de	ontwikkeling	van	onroerende	zaken	voor	de	verhuur	is	het	activeren	van	rente	en	
toerekenbare indirecte kosten fiscaal verplicht. Niet alle corporaties hanteren deze 
waarderingsgrondslag in hun jaarrekening.

•	 Van	het	verkoopresultaat	op	nieuwbouwkoopwoningen	valt	de	komende	jaren	vaak	nog	
een deel toe te rekenen aan de periode vóór 1 januari 2006. Omdat deze activiteit tot 
dan toe was vrijgesteld binnen de toegelaten instelling, hoeft over het deel van de 
gerealiseerde verkoopopbrengst dat is toe te rekenen aan deze periode, geen 
vennootschapsbelasting betaald te worden.

•	 Ook	de	winstneming	bij	kooptussenvormen	verloopt	fiscaal	anders	dan	in	de	
jaarrekening. In VSO 2 is hier een regeling voor opgenomen.

De belastingplicht voor de vennootschapsbelasting heeft voor de jaarrekening als gevolg dat 
in de winst- en verliesrekening een bedrag aan te betalen vennootschapsbelasting 
opgenomen moet worden. Corporaties dienen daarnaast in bepaalde gevallen de al eerder 
genoemde ‘belastinglatenties’ op te nemen. 
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Tenslotte zijn er nog drie aspecten die van belang kunnen zijn. Het gaat daarbij om de 
fiscale eenheid, de deelnemingsvrijstelling en samenwerkingsverbanden in bijvoorbeeld de 
vorm van een Commanditaire Vennootschap (CV) of een Vennootschap onder Firma (VOF).

De fiscale eenheid biedt de corporatie de mogelijkheid om het resultaat van haar 
dochtervennootschappen (voor 95% of meer aandeelhouder) geconsolideerd fiscaal op te 
nemen. Er ontstaat als het ware één belastingplichtige, de toegelaten instelling, die ook het 
resultaat van haar dochtervennootschappen in haar aangifte verantwoordt.

De deelnemingsvrijstelling houdt in dat alle resultaten die worden gehaald op 
dochtervennootschappen (voor 5% of meer aandeelhouder), fiscaal onbelast bij de 
aandeelhouder worden verwerkt (de dochtervennootschap is immers al in de heffing 
betrokken). Als een toegelaten instelling aandelen houdt in een dochtervennootschap zullen 
dividenden, koers- en vervreemdingsresultaten fiscaal onbelast blijven bij de toegelaten 
instelling. Dit betekent dus ook dat verliezen op de waarde van de aandelen niet ten laste 
van het resultaat kunnen worden gebracht. Een uitzondering geldt voor de zogenaamde 
liquidatieverliezen. Als een dochter wordt geliquideerd, kan het verlies alsnog worden 
genomen.

Bij het aangaan en het beëindigen van een samenwerkingsverband heeft dit gevolgen voor 
de vennootschapsbelasting. Er is sprake van een realisatiemoment waarbij fiscaal in beginsel 
een afrekening moet plaatsvinden tussen de waarde in het economisch verkeer en de 
boekwaarde.

Issuelijst Vennootschapsbelasting (niet uitputtend):
•	 Gevolgen	van	integrale	belastingplicht	voor	begroting	/	meerjarenplanning?
•	 Beroep	op	vrijstelling	voor	(indirecte)	overheidsbedrijven	of	zorgvrijstelling	mogelijk?
•	 Bij	projectprognoses	rekening	houden	met	Vpb-last	en	verschillen	fiscale	en	commerciële	

winstbepaling (bijv. onrendabele top);
•	 Onderscheid	onderhoud	/	verbetering	/	renovaties	fiscaal	in	kaart	brengen;
•	 Verkoopbeleid	en	investeringsbeleid	op	elkaar	afstemmen	in	verband	met	

herinvesteringsreserve;
•	 Belastinglatenties;
•	 Fiscale	eenheid	/	deelnemingsvrijstelling;
•	 Aangaan	en	beëindigen	van	samenwerkingsverbanden.

3.5 Omzetbelasting

De belangrijkste uitgaande prestatie van een woningcorporatie, het verhuren van woningen, 
is wettelijk vrijgesteld van omzetbelasting (hierna: btw). Niettemin komt een corporatie toch 
in vele situaties in aanraking met btw.

Zo is de verkoop van nieuwbouwwoningen verplicht belast met btw. Ook de verhuur van 
parkeerruimten kan, afhankelijk van de bepalingen in de huurovereenkomst, verplicht met 
btw belast zijn. Verder valt te denken aan VVE-beheer en onderhoudsabonnementen / 
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servicecontracten. Bij de verhuur van andere onroerende zaken dan woningen 
(bedrijfsonroerend goed) kunnen huurder en verhuurder onder voorwaarden opteren voor 
btw-belaste verhuur. 

Als de toegelaten instelling één of meer verbindingen heeft, zal ter zake van de onderlinge 
dienstverlening (uitleen personeel, voeren van administratie, etc.) ook btw in rekening 
moeten worden gebracht. Als de toegelaten instelling en haar verbinding(en) echter een 
zogenaamde ‘fiscale eenheid’ voor de btw vormen, worden zij voor de btw behandeld als 
één. Onderlinge diensten en leveringen kunnen dan voor de btw worden genegeerd.  
Een groot nadeel van de fiscale eenheid is dat alle onderdelen hoofdelijk aansprakelijk 
worden voor de btw-schulden van de fiscale eenheid. 

Eén van de belangrijkste discussiepunten bij woningcorporaties op het gebied van btw is de 
integratieheffing. De integratieheffing houdt in dat bij nieuwbouw van onroerende zaken 
die bestemd zijn voor vrijgestelde prestaties op de totale stichtingskosten, 19% btw moet 
worden afgedragen. De ratio achter deze regeling is dat de totale btw-druk in die 
omstandigheid even hoog zal zijn als de btw-druk bij het turn-key afnemen van de nieuw 
opgeleverde onroerende zaak van een projectontwikkelaar.

Zoals gezegd speelt de integratieheffing bij onroerende zaken bestemd voor vrijgestelde 
prestaties. Te denken valt aan huurwoningen, zorgvastgoed, dorpshuizen en het eigen 
kantoorpand. Voor huurwoningen heeft de Staatssecretaris van Financiën goedgekeurd dat 
de integratieheffing achterwege mag blijven, onder de voorwaarde dat de corporatie de 
btw op de grond en de bouwkosten die zijn toe te rekenen aan de huurwoningen niet in 
vooraftrek brengt. Momenteel bestaat discussie met de Europese Commissie over de 
reikwijdte van deze begunstigende regeling voor corporaties. Het valt niet uit te sluiten dat 
deze goedkeuring zal vervallen. 

Omdat in projecten doorgaans zowel btw-belaste (bijv. koopwoningen) als onbelaste 
onroerende zaken (zoals huurwoningen) worden ontwikkeld, is het van groot belang om de 
grondaankoop zorgvuldig te plannen. Het aankopen van de grond met overdrachtsbelasting 
dan wel btw levert significante verschillen op in de totale projectprognose. In het algemeen 
is het aankopen van grond met btw voordelig als het te ontwikkelen vastgoed grotendeels 
bestaat uit btw-belast vastgoed en aankopen met grond in de overdrachtsbelasting in de 
omgekeerde situatie. 

Btw die een corporatie in rekening gebracht krijgt, kan alleen in aftrek worden gebracht 
voor zover de inkopen gebruikt worden voor belaste handelingen. Veel inkopen zijn echter 
niet direct toe te rekenen aan volledig vrijgestelde of volledig belaste handelingen.  
De btw op dergelijke inkopen kan worden afgetrokken naar rato van de verhouding tussen 
vrijgestelde en belaste handelingen van een corporatie. 

Voor corporaties is nog van belang de zogenaamde ‘verleggingsregelingen’, waarbij bij 
onderaanneming de btw wordt verlegd naar de aannemer. De corporatie kan daarbij ook als 
aannemer worden aangemerkt en onder omstandigheden aansprakelijk worden voor de af 
te dragen omzetbelasting.
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Tenslotte moeten bij het aangaan of beëindigen van samenwerkingsverbanden de gevolgen 
voor de omzetbelasting in kaart worden gebracht. 

Issuelijst Omzetbelasting (niet uitputtend):
•	 Verbindingen	/	fiscale	eenheid;
•	 Integratieheffing;
•	 Planning	grondaankoop	bij	projectontwikkeling	(btw	of	overdrachtsbelasting?);
•	 Aftrek	op	algemene	kosten;
•	 Verleggingsregelingen;
•	 Het	aangaan	of	beëindigen	van	samenwerkingsverbanden	(VOF	of	CV).

3.6 Loonbelasting

Net als iedere andere werkgever heeft een woningcorporatie te maken met algemene 
loonbelastingdiscussies als onkostenvergoedingen (wanneer vrijgesteld en wanneer niet) en 
de (bestel)auto van de zaak.

Bij projectontwikkeling speelt echter een bijzonderheid. In dat geval kan de corporatie als 
‘eigenbouwer’ namelijk ook aansprakelijk worden gesteld voor de belasting- en 
premieschulden van de (onder-)aannemer via de zogenoemde ‘keten- en 
inlenersaansprakelijkheid’.

Het is in dit kader dan ook aan te raden om bij een project met betrouwbare partijen in zee 
te gaan. Risico’s van aansprakelijkstelling kunnen worden beperkt door zaken als 
verklaringen van de (onder)aannemer over het betalingsgedrag, legitimatiebewijzen van de 
werknemers van de (onder)aannemer en het gebruik van g-rekeningen (geblokkeerde 
rekeningen: alleen loonheffingen kunnen worden overgeschreven). Bij het gebruik van 
ZZP’ers moet de opdrachtgever de ZZP’er identificeren en een kopie van de juiste VAR-
verklaring opvragen.
Het lijkt voor een toezichthouder van belang dat er zekerheid bestaat dat de organisatie 
dergelijke risico’s in voorkomende gevallen zo veel mogelijk beperkt.

Issuelijst Loonbelasting (niet uitputtend):
- ‘Reguliere’ risico’s (kostenvergoedingen, auto van de zaak, etc.);
- Beperk risico’s keten- en inlenersaansprakelijkheid.

 



35
Inhoudsopgave

4.  Praktijkcasus

Vooral bij de ontwikkeling van een project krijgt een corporatie te maken met vrijwel alle 
soorten van belastingheffing. Het valt te overwegen om, vanuit het oogpunt van 
risicomanagement en het mogelijk maken van adequaat toezicht, in de besluitvorming over 
projecten aandacht te schenken aan de diverse fiscale risico’s en kansen en de te maken 
afwegingen.

4.1  De casus

Woningcorporatie ‘Sociaal en Solide’ heeft een complex met 75 sociale huurwoningen in 
haar bezit. De woningen zijn gebouwd in de jaren veertig en zijn zo verouderd dat besloten 
is om tot sloop en nieuwbouw over te gaan. 

In overleg met de gemeente draagt de corporatie een deel van de grond over aan de 
gemeente. De waarde van deze grond is op dat moment 3 miljoen euro. In ruil hiervoor 
mag de corporatie de naastliggende sportvelden, die thans nog in bezit zijn van de 
gemeente, overnemen. De waarde van de sportvelden is 5 miljoen euro, maar vanwege de 
bestemming voor sociale huurwoningen is de gemeente bereid de grond over te dragen 
voor 2,5 miljoen euro. 

Behalve 75 nieuwe sociale huurappartementen zal de corporatie ook 30 koopwoningen en 
een woonzorgcentrum realiseren op het nieuwe terrein. Het woonzorgcentrum zal de 
corporatie verhuren aan Stichting ‘De Zonnestraal’. De koopwoningen worden tegen een 
‘vrij op naam-prijs’ verkocht. De geprognoticeerde winst op de 30 koopwoningen van  
3 miljoen euro dekt de commercieel bepaalde onrendabele top op de huurappartementen 
en het woonzorgcentrum. Per saldo zal het commerciële projectresultaat daarom op nihil 
uitkomen.

Voor de sloop- en bouwwerkzaamheden schakelt de corporatie een aannemer in, die diverse 
werkzaamheden op zijn beurt uitbesteed aan onderaannemers.

4.2  Fiscale aandachtspunten

Overdrachtsbelasting
-  Is het gunstig om de grond aan de gemeente over te dragen met btw of met 

overdrachtsbelasting?
-  Is het gunstig om de sportvelden te verkrijgen met btw of met overdrachtsbelasting? 

Over welk bedrag wordt belasting geheven?
-  Moet in de vrij-op-naamprijs van de nieuwbouwwoningen rekening gehouden worden 

met btw of met overdrachtsbelasting?
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Vennootschapsbelasting
-  Kan het commerciële prognoseresultaat van het project fiscaal gevolgd worden?
-  Hoe worden de exploitatieresultaten van de nieuw opgeleverde huurappartementen en 

het woonzorgcentrum belast?
-  Kunnen er herinvesteringsreserves worden afgeboekt op de investeringen in dit project?

Omzetbelasting
-  Is de verhuur van de huurappartementen en/of het woonzorgcentrum belast met btw?
-  Moet de integratieheffing op (een deel van) het project worden toegepast?

Loonbelasting
-  Hoe kan de corporatie haar risico’s om aansprakelijk gesteld te worden voor de 

loonbelasting en premies die verschuldigd zijn door de aannemer en de onderaannemer 
beperken?

4.3  Korte antwoorden

Overdrachtsbelasting
De verkrijging van onroerende zaken door een gemeente is vrijgesteld van 
overdrachtsbelasting. Btw krijgt de gemeente slechts onder voorwaarden vergoed via het 
btw-compensatiefonds. Levering met overdrachtsbelasting met een beroep op de vrijstelling 
is daarom de geëigende route. 
In het gunstigste geval wordt hiermee 570.000 euro (3 miljoen euro x 19%) bespaard.

De meest gunstige wijze van verkrijging van de sportvelden is afhankelijk van de vraag welk 
vastgoed daarop hoofdzakelijk gebouwd gaat worden. Als op deze grond voornamelijk de 
sociale huurappartementen komen, is het gunstig om de sportvelden in de 
overdrachtsbelasting te verwerven. Als er vooral koopwoningen en/of het woonzorgcentrum 
gerealiseerd wordt, is btw weer aantrekkelijker. Dit is anders indien voor de koopwoningen 
een zogenaamde koop/aanneemovereenkomst mogelijk is. Dit kan voor de corporatie een 
fiscaal voordeel opleveren.

De maatstaf van heffing is bij levering in de overdrachtsbelastingsfeer niet de koopprijs van 
2,5 miljoen euro, maar de werkelijke waarde van 5 miljoen euro. Bij levering met btw kan de 
strafheffing overdrachtsbelasting aan de orde komen, indien de koopprijs lager is dan de 
kostprijs.

Nieuwbouwwoningen worden in principe altijd met btw geleverd. Dit is anders indien een 
zogenaamde koop/aanneemovereenkomst wordt gesloten. In dat geval is sprake van een 
component overdrachtsbelasting (op de grond) en een component btw (op de bouw van 
de woning). De corporatie kan hiermee een fiscaal voordeel realiseren.
Omdat er winst wordt gemaakt op de koopwoningen, komt de strafheffing 
overdrachtsbelasting niet aan de orde.
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Vennootschapsbelasting
Bij sloop- / nieuwbouw wordt commercieel vaak de boekwaarde van de te slopen opstallen 
ten laste van het resultaat gebracht. Voor de vennootschapsbelasting kan gebruik worden 
gemaakt van de rekenregels die in de VSO 2 zijn opgenomen. Dit betekent dat de kosten 
van de grond worden gesplitst in kosten die kunnen worden toegerekend aan de sociale 
huurwoningen en aan de koopwoningen. De kostenpost die kan worden toegerekend aan 
de sociale huurwoningen is de gemeentelijke grondquote (bij gebrek aan deze grondquote 
is het 15% van de voortbrengingskosten). De kosten van aanschaf van de grond ad 2,5 
miljoen euro minus de toerekenbare kosten aan de sociale woningen kan worden 
toegerekend aan de koopwoningen.

Over de eventuele fiscale winst bij de verkoop van de grond aan de gemeente hoeft niet 
direct afgerekend te worden als de ontvangen geldsom wordt aangewend voor nieuwe 
investeringen.

Gedurende het project is het voor de vennootschapsbelasting verplicht om de toerekenbare 
rente en indirecte kosten te activeren als stichtingskosten voor de huurappartementen en 
het woonzorgcentrum. Commercieel gebeurt dit niet altijd. 

De onrendabele top op het project kan fiscaal niet als verlies in aanmerking worden 
genomen, als deze is ontstaan door omstandigheden die al bekend waren ten tijde van het 
investeren. Voor de winst op de koopwoningen kan geen herinvesteringsreserve gevormd 
worden, omdat het niet gaat om de verkoop van bestaand bezit. Fiscaal levert het project 
dus winst op. Over de verkoopopbrengst moet 25,5% vennootschapsbelasting afgedragen 
worden. Het is van belang dat met deze extra financiële last rekening wordt gehouden in de 
projectprognose.

Op de nieuw opgeleverde sociale huurappartementen en het woonzorgcentrum kan fiscaal 
alleen afgeschreven worden als de boekwaarde boven de WOZ-waarde ligt. Hierdoor kan 
een verschil ontstaan tussen de commerciële en de fiscale afschrijvingslast.

De herinvesteringsreserve die is gevormd bij de verkoop van de grond aan de gemeente, 
kan onder voorwaarden worden afgeboekt van de nieuw opgeleverde sociale 
huurappartementen en het woonzorgcentrum.

Omzetbelasting
De verhuur van de sociale huurappartementen en het woonzorgcentrum is vrijgesteld van btw.

Ter zake van de bouw zal dan ook rekening moeten worden gehouden met de 
integratieheffing: de corporatie moet na ingebruikname van de nieuwbouw 19% btw 
voldoen over de totale stichtingskosten. De corporatie mag dan wel alle btw op de grond 
(ervan uitgaande dat de grond in btw-sfeer is aangekocht) en de bouwkosten in aftrek 
brengen. In dit geval is de grond echter al voor een groot deel eigendom van de corporatie. 
De integratieheffing levert dan een groot financieel nadeel op aangezien alsnog over de 
volledige (geactualiseerde) grondwaarde btw is verschuldigd. 
Het is in deze casus dan ook aantrekkelijk om gebruik te maken van de goedkeuring van de 
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Staatssecretaris van Financiën om de integratieheffing achterwege te laten voor de 
huurwoningen. Voor het woonzorgcentrum bestaat deze mogelijkheid in beginsel niet. 
Wellicht bevinden zich overigens in het woonzorgcentrum ruimten die (separaat) btw-belast 
kunnen worden verhuurd (bijvoorbeeld ruimten bestemd voor een winkeltje, kapper). In dat 
geval bestaat in zoverre recht op aftrek van de investerings-btw. In het geval van 
eigenbouwerschap zullen de aannemers die worden ingeschakeld en aan de corporatie 
factureren hierbij een btw-verlegging moeten toepassen. De corporatie dient alsdan zelf de 
verschuldigde btw aan de Belastingdienst te voldoen.

Loonbelasting
De corporatie kwalificeert voor dit project als eigenbouwer. Zij kan uit dien hoofde op basis 
van de ketenaansprakelijkheid en inlenersaansprakelijkheid aansprakelijk worden gesteld 
voor de belasting- en premieschulden van de (onder-)aannemers. De corporatie kan het 
risico aangesproken te worden voor niet betaalde belasting- en premieschulden sterk 
beperken door gebruik te maken van een g-rekening voor betalingen aan de aannemer en 
door een juiste vastlegging van gegevens van het personeel van de aannemer 
(identificatiebewijzen, etcetera). 
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Fiscaliteit
De ‘Vogelaarheffing’ en de integrale vennootschapsbelasting (Vpb) leggen een groot 
beslag op de uitgaande kasstromen bij corporaties. Kasstromen die als gevolg van de 
financiële crisis en huizencrisis eind 2008 toch al onder druk zijn komen te staan.  
Wat gaat dit betekenen voor de investeringen van woningcorporaties?
De discussie over omvang en type investeringen zal van RvC’s de nodige aandacht 
vragen. RvC’s hebben daarom goede reden om volop aandacht te besteden aan de  
Vpb en fiscale aspecten in het algemeen.
 
Ook de door de Belastingdienst gewenste werkwijze vraagt om zorgvuldige 
afwegingen door het intern toezicht. Inmiddels zijn tussen de corporatiesector en 
de Belastingdienst afspraken gemaakt over de werkwijze bij de Vpb. Deze afspraken 
zijn vastgelegd in de Vaststellingsovereenkomst 2. Daarnaast speelt het traject van 
horizontaal toezicht: een nieuwe vorm van toezicht op de naleving van fiscale wet- en 
regelgeving. De belastingdienst kiest hierbij als insteek om met individuele bedrijven 
samen te werken op basis van transparantie en vertrouwen.
 
Deze publicatie biedt een kader om commissarissen meer bewust te maken van de 
gevolgen van de verschillende belastingen op de organisatie. De rol van de intern 
toezichthouder bij de besluitvorming hierover en suggesties voor de te stellen vragen 
komen uiteraard uitgebreid aan bod.
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