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Korte beschrijving casus volgens de woningcorporatie 
De woningcorporatie bezit 100 huurwoningen die bij aanvang van het boekjaar 2007 als sociale 
huurwoning worden verhuurd. Vóór 1 januari 2008 start de woningcorporatie een project in verband 
met deze woningen. Dit project wordt door de woningcorporatie aangemerkt als een 
herontwikkelingsproject. Daarbij worden van 81 woningen 54 woningen gemaakt (‘ontduplexen’). De 
bestaande 81 woningen worden daartoe deels gesloopt, waarna alleen het casco (de fundering, 
buitenmuren, tussenvloeren en het constructieve deel van het dak) blijft staan. Daarnaast worden 19 
woningen gesloopt, waarna op die locatie groen wordt gerealiseerd.  
In mei 2007 heeft de gemeente een vergunning afgegeven voor de sloopactiviteiten. Vanaf dat 
moment zijn 44 woningen gedeeltelijk gesloopt tot het casco om te worden herontwikkeld.  
In 2008 zijn 47 woningen gedeeltelijk gesloopt. Daarvan worden er 37 herontwikkeld en 10 woningen 
krijgen de herbestemming groen (onbebouwd). In 2009 zijn de laatste 9 woningen gesloopt met 
herbestemming groen (onbebouwd).  
 
Op 1 januari 2008 was de situatie van de 100 woningen als volgt: 

- 44 woningen waren gedeeltelijk gesloopt tot casco. Mogelijkerwijs had de herontwikkeling op 
1 januari 2008 een aanvang genomen. 

- 26 woningen die gedeeltelijk na 1 januari 2008 zouden worden gesloopt voor herontwikkeling, 
stonden op 1 januari 2008 leeg. 

- 21 woningen die gedeeltelijk na 1 januari 2008 zouden worden gesloopt voor herontwikkeling, 
werden op 1 januari 2008 nog verhuurd. 

- 9 woningen die na 1 januari 2008 zouden worden gesloopt en een herbestemming groen 
zouden krijgen, werden op 1 januari 2008 nog verhuurd.  

De woningen die na 1 januari 2008 zijn gesloopt hebben een WOZ-beschikking gekregen met 
waardepeildatum 1 januari 2008 (WOZ-beschikking 2009).  
 
De woningcorporatie heeft zowel VSO1 als VSO2 getekend.  
 
Geschilpunt 
Tussen de woningcorporatie en de inspecteur van de Belastingdienst (hierna aangeduid als: de 
inspecteur) bestaat verschil van mening over de waardering van de woningen in het project op de 
openingsbalans van 1 januari 2008.  
De woningcorporatie heeft alle 100 woningen in het project op de openingsbalans op 1 januari 2008 
gewaardeerd op 70% van de WOZ-waarde op grond van artikel 2.2.1 VSO2.  
De inspecteur stelt zich op het standpunt dat de woningen op de grondquote moeten worden 
gewaardeerd (waarde per m2 vermenigvuldigd met het aantal m2 per kavel) op grond van artikel 2.4.1 
VSO2.  
 
Verzoek aan de Adviescommissie VSO2 
De woningcorporatie verzoekt de Adviescommissie VSO2 te bevestigen dat: 

a. de woningen waar de herontwikkeling vóór 1 januari 2008 is aangevangen; 
b. de woningen waar de herontwikkeling na 1 januari 2008 is aangevangen, welke op 1 januari 

2008 leegstaan; en  
c. de woningen waar de herontwikkeling na 1 januari 2008 is aangevangen, welke op 1 januari 

2008 nog zijn bewoond; 
op de fiscale openingsbalans van de woningcorporatie per 1 januari 2008 dienen te worden 
gewaardeerd op 70% van de WOZ-waarde 2009 overeenkomstig artikel 2.2.1 van VSO2. 
 
De Adviescommissie VSO2 acht zich gelegitimeerd het verzoek in behandeling te nemen, omdat er 
onduidelijkheid kan bestaan over de duiding van de feiten en omstandigheden van de casus binnen 
het kader van VSO2.  
 
Conclusie Adviescommissie VSO2 op het verzoek van de woningcorporatie 
De Adviescommissie VSO2 komt tot de volgende conclusie op het verzoek van de woningcorporatie.  
De 44 woningen die vóór januari 2008 gedeeltelijk zijn gesloopt, kwalificeren op 1 januari 2008 
volgens de Wet WOZ niet meer als woning. Volgens VSO2 moet dit vastgoed  worden gewaardeerd 
op basis van artikel 2.4.1 VSO2 en niet volgens de waarderingsregel 70% van de WOZ-waarde.  



2 van 2 
 

De resterende 56 woningen worden volgens VSO2 wel gewaardeerd volgens de waarderingsregel 
van artikel 2.2.1 VSO2 70% van de WOZ-waarde.  
 
Binnen de geldende voorwaarden van artikel 3.3.1 VSO2 is het mogelijk een afwaarderingslast te 
nemen voor woningen die worden gesloopt zonder dat daar nieuwe woningen voor terugkomen 
(krimp).  
 
Toelichting bij de conclusie Adviescommissie VSO2 
 
Algemeen 
Het onderhavige herontwikkelingsproject kwalificeert tot 1 januari 2008 als een project van sociale 
woningbouw en is tot dat moment uit dien hoofde fiscaal vrijgesteld (VSO1). Indien 
vermogensbestanddelen niet eerder dan vanaf 1 januari 2008 in de belaste sfeer opkomen, moeten zij 
worden gewaardeerd op de openingsbalans van 1 januari 2008 volgens de waarderingsregels van 
VSO2. Vanaf 1 januari 2008 geldt VSO1 niet meer. De woningcorporatie heeft voor de invulling van 
deze waardering VSO2 getekend, waarin met de Belastingdienst afspraken zijn gemaakt over onder 
meer de waardering op de openingsbalans van 1 januari 2008 (hoofdstuk 2 VSO2). .  
Als fiscale hoofdregel geldt dat vermogensbestanddelen op de openingsbalans worden gewaardeerd 
tegen de  waarde in het economische verkeer. Daarbij dient te worden uitgegaan van de concrete 
feiten en omstandigheden op de datum van de openingsbalans. 
 
Waardering van 44 grond + casco’s op 1 januari 2008 
Vastgoedobjecten welke vóór 1 januari 2008 geheel of gedeeltelijk zijn gesloopt en daardoor niet meer 
kwalificeren als woning, voldoen daar niet aan. In casu gaat het daarbij om 44 casco’s. Een 
grondpositie met daarop slechts gestripte casco’s moet op de openingsbalans worden gewaardeerd 
volgens artikel 2.4.1 VSO2 waarbij naast de grond ook de casco’s in de waardering betrokken moeten 
worden. De waarde van dit vastgoed kan naar de mening van de Adviescommissie worden 
gewaardeerd op de residuele waarde. Omdat een aantal van de fysiek aanwezige woningen op 1 
januari 2008 niet meer terugkomen na deze datum, ligt een pragmatische benadering voor de 
waardebepaling op 1 januari 2008 voor de hand. Daarbij kan dan bijvoorbeeld worden uitgegaan van 
de totale WOZ-waarde na realisatie, welke wordt terug-geïndexeerd naar 1 januari 2008 onder aftrek 
van de nog te maken renovatie-uitgaven na deze datum. 
 
Waardering van 56 sociale huurwoningen op 1 januari 2008 
De waarderingsregel van artikel 2.2.1 VSO2 gaat uit van woningen in exploitatie. In casu betreft het de 
56 woningen welke op 1 januari 2008 ten dele nog werden verhuurd en ten dele leegstonden.  
Voor de waardering van sociale huurwoningen op de fiscale openingsbalans van 1 januari 2008 wordt 
in artikel 2.2.1 VSO2 aangesloten bij de WOZ-waarde. Deze waarde wordt geacht een reële waarde 
op de waardepeildatum van 1 januari 2008 weer te geven.  
 
Tussen partijen is discussie ontstaan over de juiste waarde op de fiscale openingsbalans van 1 januari 
2008. Als partijen er van uitgegaan dat de vastgestelde WOZ-waarde per 1 januari 2008 (WOZ-
beschikking 2009) een correcte waarde per die balansdatum weergeeft, bestaat er vervolgens in casu 
overigens geen reden voor een afwaardering vanwege de gedeeltelijke sloop van de woning. De 
woning heeft in dat geval - wellicht vanwege de komende renovatie - zijn marktwaarde behouden.  
 
Indien partijen er van uitgaan dat de WOZ-waarde tot een onjuist bedrag is vastgesteld, kan 
op grond van de Wet WOZ onder omstandigheden een herbeschikking worden aangevraagd. In het 
onderhavige project zijn de woningen inmiddels gesloopt. Daardoor ontstaan praktische problemen 
om de waarde van het vastgoed per 1 januari 2008 te bepalen. De waarde van het vastgoed kan naar 
de mening van de Adviescommissie worden gewaardeerd op de residuele waarde. Omdat een aantal 
van de fysiek aanwezige woningen op 1 januari 2008 niet meer terugkomen na deze datum, ligt een 
pragmatische benadering voor de waardebepaling op 1 januari 2008 voor de hand. Daarbij kan dan 
bijvoorbeeld worden uitgegaan van de totale WOZ-waarde na realisatie, welke wordt terug-
geïndexeerd naar 1 januari 2008 onder aftrek van de nog te maken renovatie-uitgaven na deze 
datum. Een andere mogelijkheid is dat de afgegeven WOZ-waarde op 1 januari 2008 kan worden 
verminderd met een bepaald percentage, van meer dan 30%. Partijen kunnen dat percentage in 
onderling overleg vaststellen.  
 


