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Graag maken wij gebruik van de mogelijkheid onze reactie te geven op de consultatie 

Btw-nultarief op de levering en installatie van zonnepanelen op of in de onmiddellijke 

nabijheid van woningen. 

 

Vereniging Eigen Huis heeft verheugd kennisgenomen van het concept wetsvoorstel. 

Sinds het arrest Fuchs1 uit 2013 worden de meeste zonnepaneeleigenaren 

aangemerkt als ondernemer voor de btw. Dat kan leiden tot een teruggave voor de btw 

maar brengt ook een hoop administratieve rompslomp en verplichtingen met zich mee 

waarover wij jaarlijks veel vragen krijgen. Vereniging Eigen Huis heeft herhaaldelijk 

aandacht gevraagd voor de toegenomen complexiteit als gevolg van het btw 

ondernemerschap.  

 

Met het voorstel voor een btw-nultarief over de installatie en aanschaf van de 

zonnepanelen in combinatie met de reeds ingevoerde registratiedrempel stimuleert de 

overheid de particuliere aanschaf van zonnepanelen. Teven worden de administratieve 

lasten voor huishoudens die voor het eerst zonnepanelen aanschaffen of op een later 

moment bijkopen, weggenomen. Voor velen scheelt het ook de kosten voor het 

inschakelen van een btw-advieskantoor bij het terugvragen van de btw.  

 

Vereniging Eigen Huis juicht deze ontwikkeling toe. Wel hebben wij de volgende 

vragen over het wetsvoorstel en de memorie van toelichting: 

 

1. Geïntegreerde zonnepanelen komen vanwege hun dubbelfunctie (stroom 

opwekken en dakbedekking) in het geheel niet in aanmerking voor het btw-

nultarief. De keuze voor geïntegreerde zonnepanelen wordt vaak gemaakt pas 

bij vervanging van het dak of bij de aanschaf van nieuwbouw. Er ontstaat 

vanwege deze uitsluiting een groot verschil in de totale kostprijs. Graag 

verzoeken wij u of het mogelijk is om de dubbelfunctie forfaitair te splitsen. 

Zodat de installatie en aanschaf van de zonnepanelen toch (gedeeltelijk) voor 

het btw-nultarief in aanmerking kan komen.  

2. Het btw-nultarief is van toepassing als zonnepanelen worden geplaatst op of in 

de nabijheid van een woning. Hoe dient er te worden omgegaan als de 

zonnepanelen komen te liggen op het dak van een woon-werkpand met één 

energieaansluiting?  

3. In het voorstel MvT staat dat u na minimaal een jaar de prijsontwikkeling van 

dan de levering en installatie van zonnepanelen op of in de nabijheid van 

woningen wil evalueren. Hoe ziet u erop toe dat het voordeel van de btw 

 
1 HvJ 20 juni 2013, C-219/12 (Thomas Fuchs), ECLI:EU:C:2013:413. 

https://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2021/01/17/23/00/btw-regeling-voor-zonnepaneeleigenaren-te-complex#/
https://www.eigenhuis.nl/actueel/nieuwsoverzicht/2021/01/17/23/00/btw-regeling-voor-zonnepaneeleigenaren-te-complex#/
https://www.eigenhuis.nl/energie/maatregelen/zonne-energie/btw-teruggave-bij-aanschaf-tweede-set-zonnepanelen#/
https://www.eigenhuis.nl/energie/maatregelen/zonne-energie/btw-teruggave-bij-aanschaf-tweede-set-zonnepanelen#/
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verlaging ten goede komt van huishoudens en niet zal leiden tot een stijging 

van de prijzen van de aanschaf en installatie van zonnepanelen? 


