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Inleiding
In de afgelopen maanden zijn diverse publicaties uitgebracht die relevant zijn voor de jaarverslag- 
geving 2019. Het betreft onder andere:

 X het RTIV 2019 (30 september 2019) en Ontwerp RJ uiting 2019-18 ‘Ontwerp richtlijn 645’;
 X de handleiding functioneel model (11 december 2019);
 X (update van) het handboek marktwaardewaardering 2019 (12 december 2019); en
 X de handreiking ‘De verwerking van latente belastingen in de jaarrekening van woningcorporaties’ 

(20 december 2019).
Deze wijzigingen gelden met ingang van de jaarverslaggeving 2019 van woningcorporaties.

In het RTIV 2019 worden voor de beleidswaarde in de jaarrekening 2019 de nieuwe definities van 
onderhoud en verbeteringen zoals gepubliceerd door BZK, AW en het WSW op 4 juli 2019 van 
toepassing verklaard. In de ontwerp RJ uiting RJ645 is verduidelijkt dat de verdere toepassing in de 
jaarrekening pas verplicht is vanaf de jaarrekening 2020, maar dat toegestaan is deze eerder te 
implementeren. Voor de berekening van de beleidswaarde en een onrendabele top bij renovaties 
dient de corporatie al wel in de jaarrekening 2019 rekening te houden met deze definities. De 
overgang naar dit nieuwe stelsel betreft een stelselwijziging, maar conform de ontwerp RJ uiting 
wordt deze prospectief (dus niet met terugwerkende kracht) verwerkt.

De handleiding functioneel model is nader aangescherpt en gepubliceerd op de website van SBR 
Wonen. Eén van de verduidelijkingen is dat de vermindering verhuurderheffing altijd in mindering 
gebracht moet worden op de last uit hoofde van verhuurderheffing in de winst- en verliesrekening 
en niet als investeringssubsidie in mindering moet worden gebracht op de betreffende investering. 
De saneringsheffing dient vanwege het incidentele karakter onder de overige organisatiekosten 
verantwoord te worden. In de nieuwe handleiding is tevens aangegeven welke wijzigingen er verder 
zijn ten opzichte van 2018. Deze zien toe op uniformering van gehanteerde begrippen en nadere 
verduidelijking. In deze handreiking is dit daarom niet nader toegelicht.

In een update van het handboek marktwaardewaardering 2019 zijn geactualiseerde parameters opge- 
nomen. Daarnaast zijn enkele rekenregels naar aanleiding van de uitkomsten van 2018 geoptimaliseerd. 
Voor sommige waarderingen kan het zijn dat de uitkomsten en daarmee samenhangende waarde-
ontwikkeling nadere toelichting vereisen. In bijlage 7 van het handboek is nader toegelicht op welke 
wijze daarmee omgegaan dient te worden. In deze handreiking is dit daarom niet nader uitgewerkt.

Op het gebied van belastinglatenties bestonden tot en met 2018 verschillende interpretaties over de 
verwerkingswijze. In de door Aedes uitgebrachte publicatie ‘De verwerking van latente belastingen in 
de jaarrekening van woningcorporaties’ is de uitkomst van een brede afstemming tussen corporaties, 
externe toezichthouders en accountants opgenomen qua verslaggeving over latenties. Toepassing 
van deze publicatie kan leiden tot aanpassingen van waardering en/of toelichting van latenties, hetgeen 
tevens geldt voor de ingevoerde ATAD-regeling. 

In deze handreiking geven wij u een korte toelichting op de gewijzigde regels en hebben wij tevens een 
aantal praktische voorbeelden opgenomen die u helpen bij het opstellen van de jaarverslaggeving 2019.

Branchegroep Woningcorporaties BDO
Arjan Verwoert (voorzitter branchegroep Woningcorporaties van BDO)
Apeldoorn, februari 2020
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Toelichting wijzigingen  
wet- en regelgeving

HOOFDSTUK 1

1.1 RTIV en Ontwerp RJ uiting 2019-18 
  ‘Ontwerp richtlijn 645’

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
heeft op 30 september 2019 in de Regeling toegelaten 
instellingen volkshuisvesting 2015 (RTIV) nieuwe definities 
opgenomen voor onderhoud en verbetering en voor de 
verwerking daarvan.

Uitgaven die voldoen aan de definitie van onderhoud moeten 
volgens de RTIV worden verwerkt als onderhoudslasten in de 
winst- en verliesrekening, uitgaven die voldoen aan de definitie 
van verbetering moeten volgens de RTIV worden verwerkt als 
onderdeel van de kostprijs van het vastgoed in exploitatie. 
De mogelijk gewijzigde verwerking van onderhoud en 
verbetering op grond van de RTIV heeft geen invloed op de 
omvang van het vermogen en resultaat en op de kasstromen, 
maar wel op de samenstelling daarvan.

In de ontwerp RJ uiting is opgenomen dat wijzigingen in deze 
definities als stelselwijziging verwerkt moeten worden. 
Echter, voor de verwerking wordt een prospectieve verwerking 
voorgesteld. Daarnaast is het voor corporaties toegestaan 
om deze nieuwe definities in de jaarrekening 2019 door te 
voeren, maar is tevens toegestaan dit in de jaarrekening 2020 
te doen. Voor de beleidswaarde in de jaarrekening 2019 zijn 
de nieuwe definities al wel verplicht. Daarnaast dient voor 
de berekening van een onrendabele top op investeringen in 
de jaarrekening 2019 reeds rekening gehouden te worden 
met de nieuwe definities.

Los van de technische verwerking in de jaarrekening 2019 
vergt de verwerking van de nieuwe definities wellicht 
aanpassingen in uw primaire proces om ervoor te zorgen 
dat betreffende uitgaven direct op de juiste wijze worden 
verantwoord in de administratie. Wij raden u dan ook aan 
om ervoor te zorgen dat betrokken medewerkers bekend 
zijn met de nieuwe definities.

Wij hebben hier een aparte notitie over geschreven waar we 
graag naar verwijzen: www.bdo.nl/definities

1.2 Handreiking ‘de verwerking van latente  
  belastingen in de jaarrekening van  
  woningcorporaties’

a Inleiding
Na een aanpassing door de Raad voor de Jaarverslaggeving 
van de bepalingen van RJ 272 ‘Belastingen naar de winst’, is 
voor woningcorporaties meer duidelijkheid gekomen over 
de wijze waarop met latente belastingen voor vastgoed in 
exploitatie moet worden omgegaan in de jaarverslaggeving. 
Deze aanpassing is van toepassing voor boekjaren die 
aanvangen op of na 1 januari 2019.

Hoofdlijn van deze handreiking is dat bij vastgoed in exploi-
tatie sprake kan zijn van het niet fiscaal afwikkelen van de 
boekwaarde of het resultaat (bij sloop respectievelijk verkoop) 
gedurende de levensduur van het actief of passief, maar dat 
de fiscale afwikkeling doorgeschoven kan worden naar het 
opvolgend actief. Wanneer dit ‘zeer waarschijnlijk’ is, komt 
het feitelijke afwikkelmoment daarmee (oneindig) ver in te 
de toekomst te liggen. Bij een waardering van de latentie 
tegen contante waarde tendeert deze dan naar nihil.
Uitgangspunt daarbij is de veronderstelling dat de woning-
corporatie – vanuit haar kerntaak – de omvang van haar 
vastgoedportefeuille in exploitatie in stand houdt. Indien 
de omvang structureel afneemt, zal wel sprake zijn van een 
toekomstige (gedeeltelijke) fiscale afwikkeling gedurende 
de levensduur van het vastgoed en dient hiermee bij de 
waardering van latenties rekening gehouden te worden.

Daarbij is uiteraard een kritische beoordeling noodzakelijk 
van alle feiten en omstandigheden om te beoordelen of het 
zeer waarschijnlijk is dat de fiscale afwikkeling in continuïteit 
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kan worden uitgesteld. In de notitie worden diverse verschillen 
tussen de commerciële en fiscale waardering afzonderlijk 
behandeld en worden voorbeelden gegeven.

Met ingang van 1 januari 2019 is ook de ATAD-regeling van 
kracht. Op basis van de earningsstrippingmaatregel wordt 
de rente in aftrek beperkt, voor zover het saldo van de 
verschuldigde en ontvangen rente meer bedraagt dan de 
hoogste van de volgende twee bedragen:
1.  30% van de fiscale EBITDA;
2.  Een bedrag van € 1 miljoen.

Voor woningcorporaties kan dit betekenen dat sprake is van 
een aftrekbeperking van rente, waardoor een (tijdelijk) verschil 
ontstaat met de verwerking van rente tussen de fiscale en 
commerciële jaarrekening. Indien de corporatie de komende 
jaren beneden de ATAD-norm (30% van de fiscale EBITDA) 
komt, kan de eerder niet in aftrek genomen rente alsnog 
worden verrekend en is mogelijk sprake van een actieve 
belastinglatentie.

Het toepassen van de uitgangspunten zoals opgenomen in 
de notitie of de doorrekening van de ATAD-regeling kan 
leiden tot een andere uitkomst van de waardering van de 
latenties in de jaarrekening dan in voorgaande jaren. De 
hoofdlijn voor de verwerking van deze verschillen is nader 
uitgewerkt in de notitie; de feitelijke verwerking zal beoor-
deeld moeten worden aan de hand van de eigen specifieke 
situatie bij iedere woningcorporatie. Wij raden u daarom aan 
om tijdig kennis te nemen van de wijzigingen en in overleg 
te treden met uw accountant voor de verwerking daarvan.

b Contante of nominale waardering?
In de handreiking wordt een voorkeur uitgesproken voor 
waardering van latenties op basis van contante waarde in 
plaats van een nominale waardering. Deze voorkeur wordt 
uitgesproken omdat latenties bij woningcorporaties veelal 
niet op korte termijn afgewikkeld worden.

Als gevolg van deze nieuwe handreiking ligt een nominale 
waardering niet voor de hand. Indien voor 2018 nog sprake 
was van een nominale waardering en voor 2019 wordt 
overgegaan op een contante waardering, is sprake van een 
stelselwijziging.

c Wijzigingen in latenties voor corporaties 
 met een contante waardering
In de handreiking worden vier latenties gerelateerd aan 
vastgoed in exploitatie behandeld.

-Latentie vastgoed bestemd voor exploitatie
Indien een woningcorporatie in continuïteit huurwoningen 
exploiteert, betekent dit veelal dat geen fiscale afwikkeling 
zal plaatsvinden van tijdelijke verschillen bij sloop of verkoop 
en vervangende nieuwbouw. In dit laatste geval wordt gebruik 
gemaakt van de fiscale faciliteit ‘herinvesteringsreserve’.

Ultimo boekjaar dient de woningcorporatie het verschil tussen 
de commerciële en fiscale waardering van het vastgoed in 
exploitatie te bepalen en toe te lichten (zie voorbeeldtekst 
hoofdstuk 2.2). Als gevolg van de contante waardeberekening 
over een lange looptijd zal conform 1.4.b sprake zijn van 
een nihil waardering.

-Vastgoed bestemd voor verkoop
Indien een woningcorporatie in continuïteit huurwoningen 
exploiteert en verkopen gebruikt om elders nieuwbouw te 
realiseren, kan fiscaal gebruik gemaakt worden van een ‘her- 
investeringsreserve’. In dat geval zal geen fiscale afwikkeling 
plaatsvinden bij verkoop.

Voor het vastgoed bestemd voor verkoop dat niet ingezet 
wordt voor nieuwbouw, kan geen herinvesteringsreserve 
gevormd worden. Voor dit vastgoed dient een belasting- 
latentie gevormd te worden, waarbij het jaar van verwachte 
desinvestering gebruikt wordt om de contante waarde te 
bepalen. Dit kan afhankelijk van het verschil tussen fiscale 
en commerciële waardering leiden tot een actieve of passieve 
latentie. (Zie voorbeeldtekst hoofdstuk 2.2).

-Fiscaal afschrijvingspotentieel
Voor het fiscaal afschrijvingspotentieel zijn drie voorkomende 
situaties relevant voor de bepaling van de belastinglatentie 
in de jaarrekening:
 

Situatie 1 Situatie 2 Situatie 3
Commerciële boekwaarde 
(marktwaarde)

1.750 1.850 2.200

Fiscale boekwaarde 2.000 2.000 2.000
Fiscale bodemwaarde (WOZ) 1.800 1.800 1.800
Fiscaal afschrijvingspotentieel 200 200 200
Tijdelijk verrekenbaar verschil 
waarvan:
- verrekenbaar tijdens  
 afschrijvingsduur
- geen fiscale afwikkeling  
 gedurende levensduur  
 vastgoed

250

200

50

150

150

0

0

0

0

Tijdelijk belastbaar verschil 0 0 200
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Hiervoor geldt dat het deel van het tijdelijke verschil dat 
ultimo boekjaar door afschrijvingen gerealiseerd gaat worden, 
wordt gewaardeerd als actieve latentie (situatie 1 en 2).

Fiscaal afschrijvingspotentieel dat niet tot afwikkeling leidt 
gedurende de levensduur van het vastgoed, wordt niet tot 
waardering gebracht (situatie 3).

Indien de verwerkingswijze in 2019 wijzigt ten opzichte van 
2018 is mogelijk dat aanvullende toelichtingen noodzakelijk 
zijn. (Zie hiervoor voorbeeldteksten hoofdstuk 2.2).

-Fiscaal opwaarderingspotentieel
Het al dan niet verwerken van een latente belastingverplich-
ting uit hoofde van het opwaarderingspotentieel heeft de 
afgelopen jaren tot uiteenlopende standpunten geleid.

Een eerdere fiscale afwaardering maakt onderdeel uit van 
het tijdelijk verschil tussen de commerciële waardering 
(marktwaarde) en de fiscale waardering van het vastgoed 
op balansdatum. Indien de marktwaarde hoger is dan de 
fiscale waardering, is het tijdelijk verschil hoger geworden 
bij een fiscale afwaardering. Bij de waardering van latenties 
tegen contante waarde gelden voor de waardering van dit 
tijdelijke verschil de stappen zoals uiteengezet in de 
voorgaande paragrafen:

 X Indien sprake is van een fiscaal afschrijvingspotentieel 
wordt bij de waardering van dit deel van het tijdelijk 
verschil rekening gehouden met de fiscale afwikkeling 
gedurende de afschrijvingstermijn.

 X Voor het resterend deel van het verrekenbaar tijdelijk  
verschil en voor belastbare tijdelijke verschillen kan, 
indien het zeer waarschijnlijk is dat het verschil niet zal 
worden afgewikkeld tijdens de levensduur, de latentie 
naar nihil tenderen.

Indien de verwerkingswijze in 2019 wijzigt ten opzichte van 
2018 is mogelijk dat aanvullende toelichtingen noodzakelijk 
zijn. (Zie hiervoor voorbeeldteksten hoofdstuk 2.2).

Wanneer met ingang van 2019 bij de berekening van de 
latenties 2019 rekening gehouden wordt met realisatie na 
afloop van de levensduur (doorschuiffaciliteit), geldt dat voor 
wijzigingen in de berekende latenties in beginsel sprake is van 
een stelselwijziging. Deze wijziging kent een retrospectieve 
werking. Of de wijziging ook als zodanig bij u kwalificeert, 
zal per situatie bekeken en beoordeeld moeten worden.

-De impact van ATAD
Als gevolg van de invoering van de ATAD-regeling kan sprake 
zijn van een fiscale beperking van de renteaftrek. Deze aftrek- 
beperking ziet toe op situaties waarbij de rente meer bedraagt 
dan 30% van de fiscale EBITDA (de ATAD-norm) met een 
ondergrens van € 1 miljoen.

De rente die in enig jaar niet in aftrek is genomen, kan bij een 
afname van de rentelast en/of een toename van het fiscaal 
resultaat in de toekomst mogelijk alsnog verrekend worden. 
De niet in aftrek genomen rente is namelijk onbeperkt 
verrekenbaar.

Dit leidt ertoe dat een tijdelijk verschil ontstaat tussen de 
fiscaal in aftrek genomen rente en de rentelast die in de 
commerciële jaarrekening is verwerkt.

Wij verwachten dat corporaties op basis van de fiscale meer- 
jarenbegroting een inschatting maken van het verrekenpoten-
tieel van deze rente. Indien de verrekenbare rente met een 
redelijke mate van zekerheid verrekend kan worden, dient 
hiervoor een actieve belastinglatentie gevormd te worden. 
De fiscale meerjarenbegroting is aan diverse onzekerheden 
onderhevig. Een periode van vijf tot maximaal 10 jaar 
achten wij hierbij een redelijke periode die betrouwbaar 
genoeg ingeschat kan worden.

Doordat de maatregelen van ATAD zijn ingevoerd met ingang 
van 1 januari 2019, behoeven de vergelijkende cijfers niet 
aangepast te worden. Wel zal in de toelichting een nadere 
uiteenzetting opgenomen moeten worden, omtrent de 
omvang van de niet in aftrek genomen rentebedragen en de 
verwachtingen hierbij omtrent verrekening in latere jaren.



AANPASSINGEN IN DE JAARVERSLAGGEVING 2019 VAN WONINGCORPORATIES

6

Voorbeeldmodellen, -teksten en 
-tabellen voor de jaarrekening 2019 

HOOFDSTUK 2

De navolgende modellen voor balans, resultatenrekening en 
kasstroomoverzicht, algemene toelichtingen en waarderings- 
grondslagen alsmede tabellen voor de toelichting op de 
jaarrekening zijn opgesteld met inachtname van de voor de 
jaarverslaggeving 2019 aangepaste wet- en regelgeving en 
zijn bedoeld voor de jaarrekening 2019 van woningcorporaties.

Wij benadrukken dat dit voorbeeld is gericht op aanpassingen in 
de hiervoor genoemde wet- en regelgeving voor de jaarverslag- 
geving 2019 ten opzichte van de jaarverslaggeving 2018. 
Daarom is dit voorbeeld geen complete model-jaarrekening 
en is niet bedoeld om van toepassing te zijn op alle mogelijke 
praktijksituaties. Het bestuur is verantwoordelijk voor het op- 
stellen van de jaarverslaggeving. De vermelde voorbeelden 
behoeven niet integraal van toepassing te zijn, daarom is 
corporatiespecifieke beoordeling van de relevantie van belang.

2.1 In de jaarrekening 2019 te hanteren  
  modellen voor balans, resultaten- 
  rekening en kasstroomoverzicht

Voor de in de jaarrekening 2019 van corporaties te hanteren 
balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht is een nieuw  
model gepubliceerd wat de basis is voor de deponering in het 
portaal SBR Wonen. Dit model is vrijwel gelijk aan 2018, reden  
waarom wij dit model niet in deze handreiking hebben 
opgenomen.

Voor kleine corporaties bestaat conform voorgaand jaar de 
vrijstelling vanuit het ‘verlicht regime’. In de jaarrekening 2019 
dienen in tegenstelling tot 2018 ook vergelijkende cijfers van de 
gescheiden daeb- en niet-daeb-balans opgenomen te worden. 
Het is sterk aanbevolen om het model van de jaarrekening aan 
te laten sluiten bij de gepubliceerde modellen voor deponering 
bij SBR Wonen. Voorts adviseren wij u uw ‘format’ voor de 

jaarverslaggeving 2019, bestaande uit het bestuursverslag, 
het volkshuisvestingsverslag, de jaarrekening en de overige 
gegevens voorafgaand aan het jaarafsluitproces op te stellen. 
Daarnaast raden wij u aan dit ‘format’ te bespreken met uw 
accountant, zodat tijdig overeenstemming bestaat over de in 
uw jaarverslaggeving 2019 op te nemen gegevens en de 
bepaling/totstandkoming daarvan tijdig kan worden gestart.

Dit hoofdstuk is als volgt nader ingedeeld:
 X 2.2 Voorbeeld tekst algemene toelichting, regelgeving  

en (aangepaste) grondslagen van waardering;
 X 2.3 Model toelichting op de balans scheiding daeb en 

niet-daeb 2019;
 X 2.4 Model toelichting op de winst- en verliesrekening 

scheiding daeb en niet-daeb 2019;
 X 2.5 Model toelichting op het kasstroomoverzicht  

scheiding daeb en niet-daeb 2019.

2.2 Voorbeeld tekst algemene toelichting, 
  regelgeving en (aangepaste) grondslagen 
  van waardering

De verwerking van uitgaven voor verbetering 
en onderhoud van vastgoed in exploitatie
Op 4 juli zijn door het ministerie van Binnenlandse Zaken, 
de Autoriteit woningcorporaties en WSW nieuwe definities 
gepubliceerd inzake de verwerking van uitgaven voor verbetering 
en onderhoud. Conform de RTIV 2019 zijn deze definities 
van toepassing voor de bepaling van de beleidswaarde in de 
jaarrekening 2019. De beleidswaarde 2019 is € xx gestegen 
ten opzichte van 2018. Voor een bedrag van € xx wordt dit 
veroorzaakt door de gewijzigde definities. Voor de bepaling 
van een eventuele onrendabele top bij aangegane verplichtingen 
voor renovatie of verbetering is ultimo 2019 rekening 
gehouden met de nieuwe definities. De reden hiervoor is 
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dat voor het bepalen van de eventuele onrendabele top van 
deze verplichtingen, de verslaggevingstechnische verwerking 
in de toekomst bepalend is. De voorziening onrendabele top is 
hierdoor circa € xx lager dan volgens de oude berekeningswijze.

De verwerking van aanpassingen in de verant-
woording en waardering van belastinglatenties
De verwerkingswijze van wijzigingen in de verwerking van 
belastinglatenties dient per casus beoordeeld te worden. 
We hebben daarom diverse tekstvoorbeelden opgenomen 
die daarbij behulpzaam kunnen zijn.

Stelselwijziging
In december 2019 is een handreiking gepubliceerd door AEDES 
welke tot stand is gekomen in overleg tussen corporaties, 
externe toezichthouders en accountants . In deze handreiking 
wordt een nadere uiteenzetting gegeven omtrent de inter- 
pretatie van de verslaggevingsrichtlijnen voor belastinglatenties. 
Gelet op deze interpretatie van wet- en regelgeving, hebben 
wij in 2019 de verwerking van tijdelijke verschillen tussen de 
commerciële en fiscale waardering in het vastgoed in 
exploitatie hierop aangepast. Dit ziet toe op de volgende 
belastinglatenties:

 X Het fiscaal afschrijvingspotentieel dat commercieel  
niet van toepassing is;

 X De opwaardering van de WOZ-waarde van het fiscaal 
afgewaardeerde bezit tot lagere WOZ-waarde;

 X Het vastgoed bestemd voor verkoop.

Doordat bij XXX sprake is van het zeer waarschijnlijk door- 
schuiven van de tijdelijke verschillen naar het opvolgende 
actief, hebben wij de berekening van de belastinglatenties 
hierop aangepast. Het effect van de gewijzigde waardering 
hebben we als stelselwijziging verwerkt in het vermogen en 
het resultaat. Hierbij hebben we de vergelijkende cijfers 2018  
in de jaarrekening 2019 aangepast. Dit houdt in dat we deze 
hebben herrekend alsof de nieuwe waarderingsgrondslag al 
van toepassing was in voorgaande boekjaren.

De invloed van de stelselwijziging is verwerkt in het eigen 
vermogen per 1 januari 2018 en is € xx miljoen positief. Het 
deel dat betrekking heeft op het resultaat 2018 hebben we in 
de individuele posten van de winst- en verliesrekening verwerkt  
door aanpassing van de vergelijkende resultaatcijfers 2018 en  
is in totaal € xx miljoen positief. In totaal is het cumulatief 
effect per 1 januari 2019 € xx miljoen. Dit effect en ook het 
resultaateffect 2018, uitgesplitst naar de individuele posten,  
is als volgt:

Effecten 2019
Eigen vermogen 
31-12-2018

Voor stelselwijziging xx mln
Belastinglatentie opwaardering WOZ-waarde xx mln
Belastinglatentie afschrijvingspotentieel xx mln
Belastinglatentie verkopen xx mln
Na verwerking stelselwijziging Totaal xx mln

Resultaat 2018
Voor stelselwijziging xx mln
Belastinglatentie opwaardering WOZ-waarde xx mln
Belastinglatentie afschrijvingspotentieel xx mln
Belastinglatentie verkopen xx mln
Na verwerking stelselwijziging Totaal xx mln

Schattingswijziging
Met ingang van 1 januari 2019 heeft een schattingswijziging 
plaatsgevonden inzake de uitgangspunten voor de waardering 
van belastinglatenties als gevolg van tijdelijke verschillen in 
het vastgoed bestemd voor exploitatie. In december 2019 is 
een handreiking gepubliceerd door AEDES welke tot stand is 
gekomen in overleg tussen corporaties, externe toezicht- 
houders en accountants. In deze handreiking wordt een nadere  
uiteenzetting gegeven omtrent de interpretatie van de verslag- 
gevingsrichtlijnen voor belastinglatenties. Gelet op deze 
interpretatie van wet- en regelgeving, hebben wij in 2019 
de berekeningsperiode voor de waardering van de tijdelijke 
verschillen tussen de commerciële en fiscale waardering in 
het vastgoed in exploitatie naar oneindig aangepast. Als 
gevolg van de schattingswijziging is het resultaat voor 
belastingen over 2019 € xxx hoger/lager dan op basis van 
de in het voorgaand verslagjaar gehanteerde grondslag.

Voorbeeldtekst toelichting actieve latentie 
belastingaftrek
Met ingang van 1 januari 2019 is de ATAD-richtlijn van toepassing 
waardoor voor de bepaling van het fiscaal belastbaar bedrag 
de renteaftrek beperkt is. De aftrekbeperking ziet toe op het 
meerdere van 30% van de fiscale EBITDA met een ondergrens  
van € 1 miljoen (ATAD-norm). Indien in toekomstige jaren de  
rente daalt onder de hiervoor genoemde ATAD-norm is de 
eerder niet in aftrek genomen rente alsnog aftrekbaar. Hierdoor  
ontstaat een tijdelijk verschil. Voor het saldo niet aftrekbare 
rente ultimo 2019 is ingeschat of deze redelijkerwijs binnen 
xx jaar wordt verrekend. Voor dat deel van de rente wat 
verrekend wordt is een actieve belastinglatentie gevormd.
Ultimo 2019 bedraagt het saldo niet aftrekbare rente € xx 
miljoen. Hiervan wordt naar verwachting € xx miljoen 
binnen xx jaar verrekend. De contante waarde tegen de 
nettorente van x% bedraagt € xx miljoen.
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2.3 Model toelichting op de balans scheiding daeb en niet-daeb 2019

Navolgende tabellen kunnen ofwel worden gebruikt als ‘topsheet’ voor balans, resultatenrekening en kasstroomoverzicht, 
ofwel worden opgenomen in de toelichting op de jaarrekening.

Toelichting op de balans scheiding daeb en niet-daeb
31-12-2019 31-12-2018

ACTIVA (voor resultaatverdeling) Daeb
€(.000)

Niet-daeb
€(.000)

Eliminaties
€(.000)

Totaal
€(.000)

Daeb
€(.000)

Niet-daeb
€(.000)

Eliminaties
€(.000)

Totaal
€(.000)

VASTE ACTIVA - -
I Immateriële vaste activa - - - - - - - -

II Vastgoedbeleggingen - -
1. Daeb vastgoed in exploitatie - -
2. Niet-daeb vastgoed in exploitatie - -
3. Onroerende zaken verkocht onder voorwaarden - -
4. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor eigen  
    exploitatie

- -

Totaal van vastgoedbeleggingen  -   -  -   - - - - -

III Materiële vaste activa 
1. Onroerende en roerende zaken ten dienste  
    van de exploitatie

- -

 -   -  -   - - - - -

IV Financiële vaste activa
1. Deelnemingen in groepsmaatschappijen - -
2. Vorderingen op groepsmaatschappijen - -
3. Andere deelnemingen - -
4. Vorderingen op maatschappijen waarin wordt  
    deelgenomen

- -

5. Latente belastingvordering(en) - -
6. Leningen u/g - -
7. Overige effecten - -
8. Overige vorderingen - -
Totaal van financiële vaste activa  -   -  -   - - - - -

Som der vaste activa  -   -  - - - - - -

VLOTTENDE ACTIVA
I Voorraden - -
1. Vastgoed bestemd voor de verkoop - -
2. Vastgoed in ontwikkeling bestemd voor de verkoop - -
3. Overige voorraden - -
Totaal voorraden  -   -  -   - - - - -

II Onderhanden projecten - -
 -   -  -   - - - - -
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Toelichting op de balans scheiding daeb en niet-daeb (vervolg)
31-12-2019 31-12-2018

ACTIVA (voor resultaatverdeling) Daeb
€(.000)

Niet-daeb
€(.000)

Eliminaties
€(.000)

Totaal
€(.000)

Daeb
€(.000)

Niet-daeb
€(.000)

Eliminaties
€(.000)

Totaal
€(.000)

III Vorderingen
1. Huurdebiteuren - -
2. Overheid - -
3. Vorderingen op groepsmaatschappijen - -
4. Vorderingen op maatschappijen waarin 
    wordt deelgenomen

- -

5. Latente belastingvordering(en) - -
6. Belastingen en premies sociale verzekeringen - -
7. Overige vorderingen - -
8. Overlopende activa - -
Totaal van vorderingen - - - - - - - -

IV Effecten - -
- - - - - - - -

V Liquide middelen - -
- - - - - - - -

Totaal van vlottende activa - - - - - - - -

Totaal van activa - - - - - - - -
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Toelichting op de balans scheiding daeb en niet-daeb
31-12-2019 31-12-2018

PASSIVA (voor resultaatverdeling) Daeb
€(.000)

Niet-daeb
€(.000)

Eliminaties
€(.000)

Totaal
€(.000)

Daeb
€(.000)

Niet-daeb
€(.000)

Eliminaties
€(.000)

Totaal
€(.000)

C. EIGEN VERMOGEN
1. Herwaarderingsreserves - -
2. Wettelijke en statutaire reserves - -
3. Overige reserves - -
4. Resultaat van het boekjaar - -
Totaal van eigen vermogen - - - - - - - -

D. EGALISATIEREKENING - -
- - - - - - - -

E. VOORZIENINGEN
1. Voorzieningen onrendabele investeringen en 
    herstructureringen

- -

2. Voorziening latente belastingverplichtingen - -
3. Overige voorzieningen - -
Totaal van voorzieningen - - - - - - - -

F. LANGLOPENDE SCHULDEN
1. Schulden aan overheid - -
2. Schulden aan kredietinstellingen - -
3. Schulden aan groepsmaatschappijen - -
4. Schulden aan participanten en aan 
    maatschappijen waarin wordt deelgenomen

- -

5. Verplichtingen uit hoofde van onroerende  
    zaken verkocht onder voorwaarden

- -

6. Overige schulden - -
Totaal van langlopende schulden - - - - - - - -

G. KORTLOPENDE SCHULDEN
1. Schulden aan overheid - -
2. Schulden aan kredietinstellingen - -
3. Schulden aan leveranciers en handelskredieten - -
4. Schulden aan groepsmaatschappijen - -
5. Schulden aan participanten en aan  
    maatschappijen waarin wordt deelgenomen

- -

6. Belastingen en premies sociale verzekering - -
7. Schulden ter zake van pensioenen - -
8. Overige schulden - -
9. Overlopende passiva - -
Totaal van kortlopende schulden - - - - - - - -

Totaal van passiva - - - - - - - -
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2.4 Model toelichting op de winst- en verliesrekening scheiding daeb en niet-daeb 2019
 
Toelichting winst- en verliesrekening scheiding daeb en niet-daeb Functioneel model

2019 2018
WINST- EN VERLIESREKENING Daeb

€(.000)
Niet-daeb

€(.000)
Eliminaties

€(.000)
Totaal

€(.000)
Daeb

€(.000)
Niet-daeb

€(.000)
Eliminaties

€(.000)
Totaal

€(.000)
Huuropbrengsten - -
Opbrengsten servicecontracten - -
Lasten servicecontracten - -
Overheidsbijdragen - -
Lasten verhuur en beheeractiviteiten - -
Lasten onderhoudsactiviteiten - -
Overige directe operationele lasten exploitatie bezit - -
Netto resultaat exploitatie van 
vastgoedportefeuille

- - - - - - - -

Omzet verkocht vastgoed in ontwikkeling - -
Lasten verkocht vastgoed in ontwikkeling - -
Toegerekende organisatiekosten - -
Toegerekende financieringskosten - -
Netto resultaat verkocht vastgoed in ontwikkeling - - - - - - - -

Verkoopopbrengst vastgoedportefeuille - -
Toegerekende organisatiekosten - -
Boekwaarde verkochte vastgoedportefeuille - -
Netto gerealiseerd resultaat verkoop 
vastgoedportefeuille

- - - - - - - -

Overige waardeveranderingen vastgoedportefeuille - -
Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille

- -

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille verkocht onder voorwaarden

- -

Niet-gerealiseerde waardeveranderingen 
vastgoedportefeuille bestemd voor verkoop

- -

Waardeveranderingen vastgoedportefeuille - - - - - - - -

Opbrengst overige activiteiten - -
Kosten overige activiteiten - -
Netto resultaat overige activiteiten - - - - - - - -

Overige organisatiekosten - - - - - - - -
Kosten omtrent leefbaarheid - - - - - - - -
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Toelichting winst- en verliesrekening scheiding daeb en niet-daeb Functioneel model (vervolg)
2019 2018

WINST- EN VERLIESREKENING Daeb
€(.000)

Niet-daeb
€(.000)

Eliminaties
€(.000)

Totaal
€(.000)

Daeb
€(.000)

Niet-daeb
€(.000)

Eliminaties
€(.000)

Totaal
€(.000)

Waardeveranderingen van financiële vaste activa 
en van effecten

- -

Opbrengst van vorderingen die tot de vaste 
activa behoren en van effecten

- -

Overige rentebaten en soortgelijke opbrengsten - -
Rentelasten en soortgelijke kosten - -
Saldo financiële baten en lasten - - - - - - - -

Totaal van resultaat voor belastingen - - - - - - - -

Belastingen - - - - - - - -
Resultaat uit deelnemingen - - - - - - - -

Totaal van resultaat na belastingen - - - - - - - -
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2.5 Model toelichting op het kasstroomoverzicht scheiding daeb en niet-daeb 2019
 
Toelichting kasstroomoverzicht scheiding daeb en niet-daeb volgens directe methode

2019 2018
Daeb

€(.000)
Niet-daeb

€(.000)
Eliminaties

€(.000)
Totaal

€(.000)
Daeb

€(.000)
Niet-daeb

€(.000)
Eliminaties

€(.000)
Totaal

€(.000)
OPERATIONELE ACTIVITEITEN
Ontvangsten
Huurontvangsten - -
Vergoedingen - -
Overheidsontvangsten - -
Overige bedrijfsontvangsten - -
Ontvangen interest (uit operationele activiteiten) - -
Saldo ingaande kasstromen - - - - - - - -

Uitgaven
Erfpacht - -
Betalingen aan werknemers - -
Onderhoudsuitgaven - -
Overige bedrijfsuitgaven - -
Betaalde interest - -
Sectorspecifieke heffing onafhankelijk van resultaat - -
Verhuurdersheffing - -
Leefbaarheid externe uitgaven niet 
investeringsgebonden

- -

Vennootschapsbelasting - -
Saldo uitgaande kasstromen - - - - - - - -
Totaal van kasstroom uit operationele activiteiten - - - - - - - -

(DES)INVESTERINGSACTIVITEITEN 
MVA ingaande kasstroom
Verkoopontvangsten bestaande huur, woon- en 
niet woongelegenheden

- -

Verkoopontvangsten woongelegenheden (VOV) 
na inkoop in dPi periode

- -

Verkoopontvangsten nieuwbouw, woon- en  
niet woongelegenheden

- -

Verkoopontvangsten grond - -
(Des)Investeringsontvangsten overig - -
Ontvangsten uit hoofde van vervreemding van 
materiële vaste activa

- - - - - - - -

MVA uitgaande kasstroom 
Nieuwbouw huur, woon- en niet woongelegenheden - -
Woningverbetering, woon- en niet 
woongelegenheden

- -

Aankoop, woon- en niet woongelegenheden - -
Nieuwbouw verkoop, woon- en niet 
woongelegenheden

- -

Aankoop woongelegenheden (VOV) voor 
doorverkoop

- -

Sloopuitgaven, woon- en niet woongelegenheden - -
Investeringen overig - -
Verwerving van materiële vaste activa - - - - - - - -
Saldo in- en uitgaande kasstroom MVA - - - - - - - -
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Toelichting kasstroomoverzicht scheiding daeb en niet-daeb volgens directe methode (vervolg)
2019 2018

Daeb
€(.000)

Niet-daeb
€(.000)

Eliminaties
€(.000)

Totaal
€(.000)

Daeb
€(.000)

Niet-daeb
€(.000)

Eliminaties
€(.000)

Totaal
€(.000)

FVA 
Ontvangsten verbindingen - -
Ontvangsten overig - -
Uitgaven verbindingen - -
Uitgaven overig - -
Saldo in- en uitgaande kasstroom FVA - - - - - - - -
Totaal van kasstroom uit investeringsactiviteiten - - - - - - - -

FINANCIERINGSACTIVITEITEN
Ingaand
Nieuwe te borgen leningen - -
Nieuwe ongeborgde leningen - -
Uitgaand
Aflossing geborgde leningen - -
Aflossing ongeborgde leningen - -
Totaal van kasstroom uit financieringsactiviteiten - - - - - - - -

Toename/afname van geldmiddelen - - - - - - - -
Wijziging kortgeld - - - - - - - -

Geldmiddelen aan het begin van de periode - - - - - - - -
Geldmiddelen aan het einde van de periode - - - - - - - -
Toename/afname van geldmiddelen - - - - - - - -
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BDO Accountants & Adviseurs verleent vanuit 19 vestigingen in heel Nederland en met ruim 2.500 professionals diensten 
op het gebied van accountancy, belastingadvies en advisory. BDO adviseert ondernemingen in tal van branches en is sterk 
in de advisering aan het Nederlandse middenbedrijf, (semi)overheidsinstellingen en familiebedrijven. 

Of het nu gaat om een controle van uw jaarrekening, de begeleiding van een ingewikkelde overname of een fiscaal advies 
op maat. De specifieke kennis en kunde die nodig is voor de dienstverlening aan woningcorporaties hebben wij samenge-
bracht in de branchegroep Woningcorporaties van BDO. 

De branchegroep is multidisciplinair samengesteld en bestaat uit een groep van circa 200 professionals. Wij verzorgen 
voor 82 woningcorporaties de controle van de jaarrekening (marktaandeel > 25%), zowel voor kleine, middelgrote als 
grote corporaties.

BDO voor woningcorporaties

MEER INFORMATIE
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Voor meer informatie en de beantwoording van uw vragen kunt u terecht bij de volgende BDO’ers: 

Landelijk

Arjan Verwoert
Partner Audit & Assurance, voorzitter branchegroep Woningcorporaties van BDO
T 06 - 83 44 88 65
E arjan.verwoert@bdo.nl

Regio Noordoost

Jos Herst
 Partner Audit & Assurance,  

lid RJ werkgroep corporaties
T 06 - 55 18 84 59
E jos.herst@bdo.nl

Roland van Hecke
Partner Audit & Assurance,  
voorzitter Publieke Sector van BDO
T 06 - 46 23 69 92
E roland.van.hecke@bdo.nl

Regio West

Jan-Hendrik Luijt
Partner Audit & Assurance
T 06 - 51 26 76 75
E jan.hendrik.luijt@bdo.nl

Regio Noordwest

Richard van Leersum
Partner Audit & Assurance
T 06 -52 31 45 33
E richard.van.leersum@bdo.nl

Regio Zuid

Mark van Rooij
Partner Audit & Assurance
T 06 - 40 72 57 82
E mark.van.rooij@bdo.nl

Wilco Jacobs
Partner Audit & Assurance
T 06 - 20 03 29 47
E wilco.jacobs@bdo.nl

Dennis Meeuwissen
Partner Audit & Assurance
T 06 - 52 61 50 67
E dennis.meeuwissen@bdo.nl

Margriet Zonneveld-Hoogland
Partner Audit & Assurance
T 06 - 11 25 96 30
E margriet.zonneveld@bdo.nl

Ivo Beekers
Senior Manager Audit & Assurance,  
auteur van deze handreiking
T 06 - 23 06 61 74
E ivo.beekers@bdo.nl



bdo.nl/woningcorporaties

nieuwe
perspectieven
In de nieuwe economie doen kansen zich sneller voor dan ooit. Nieuwe spelregels 
geven een boost aan zakelijk werken. En een nieuwe generatie staat klaar om het 
anders te doen. Beter, slimmer, innovatiever. Wie succesvol wil ondernemen, moet 
zelf ook vernieuwen. Open staan voor verandering. En met open vizier kijken naar de 
mogelijkheden die voor ons liggen.

Nieuwe perspectieven, dát is wat BDO u wil bieden. En kan bieden, dankzij onze unieke 
combinatie van lokale marktkennis en een internationaal netwerk. Persoonlijke 
dienstverlening en een professionele aanpak. BDO helpt u graag om vanuit een andere 
invalshoek naar uw business te kijken. Zodat u de juiste beslissingen neemt om uw 
organisatie sterker, wendbaarder en succesvoller te maken. Of u nu een mkb-bedrijf, 
familiebedrijf, publieke organisatie of internationale onderneming bent.

BDO kijkt graag met u vooruit. Samen komen we tot nieuwe inzichten en nieuwe 
kansen in uw markt. Samen creëren we nieuwe perspectieven.

Deze publicatie is zorgvuldig voorbereid en tot stand 
gekomen, maar is in algemene bewoordingen gesteld 
en bevat alleen informatie van algemene aard. Deze 
publicatie bevat geen advies voor concrete situaties, 
zodat uitdrukkelijk wordt afgeraden om zonder advies 
van een deskundige op basis van de informatie in 
deze publicatie te handelen, na te laten of besluiten 
te nemen. Voor het verkrijgen van een advies dat 
is toegesneden op uw concrete situatie, kunt u zich 
wenden tot BDO Accountants & Adviseurs of een 
van haar adviseurs. BDO Accountants & Adviseurs, 
de met haar gelieerde partijen en haar adviseurs 
aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade 
die het gevolg is van handelen, nalaten of het 
nemen van besluiten op basis van de informatie in 
deze publicatie.

BDO is een op naam van Stichting BDO te 
Amsterdam geregistreerd merk.

In deze publicatie wordt BDO gebruikt ter aanduiding 
van de organisatie die onder de merknaam ‘BDO’ 
actief is op het gebied van de professionele dienst- 
verlening (accountancy, belastingadvies en advisory).

BDO Accountants & Adviseurs is een op naam 
van BDO Holding B.V. te Eindhoven geregistreerde 
handelsnaam en wordt gebruikt ter aanduiding van 
een aantal met elkaar in een groep verbonden 
rechtspersonen, die ieder afzonderlijk onder de 
merknaam ‘BDO’ actief zijn op een bepaald terrein 
van de professionele dienstverlening (accountancy, 
belastingadvies en advisory).

BDO Holding B.V. is lid van BDO International Ltd, 
een rechtspersoon naar Engels recht met beperkte 
aansprakelijkheid, en maakt deel uit van het wereld- 
wijde netwerk van juridisch zelfstandige organisaties 
die onder de naam ‘BDO’ optreden.

BDO is de merknaam die wordt gebruikt ter aan- 
duiding van het BDO-netwerk en van elk van de 
BDO Member Firms.
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