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AFSCHRIFT

Aanleiding

In uw vergadering van 21 november heeft u besloten dat u overzicht wilt ontvangen van de wensen van deelnemers voor en de 
effecten van zonnepanelen op de WOZ waardering. Het doel is een uniforme GBLT werkwijze in de verordeningen van de 
gemeenten die daarvoor kiezen.

Op dat moment was juist bekend geworden dat de tweede kamer een motie heeft aangenomen met als dictum:
- verzoekt de regering, een voorstel te ontwikkelen waarmee zonnepanelen standaard buiten de ozb gehouden worden;
-  verzoekt de regering voorts, te onderzoeken hoe vormen van verduurzaming in de toekomst niet ontmoedigd worden 

door middel van hogere lokale lasten, 

Stand van zaken

Na die bespreking is het nodige gebeurd dat ons heeft doen besluiten om niet meteen een instructie te schrijven voor 
toekomstige uniforme toepassing van zonnepanelen.

- De Waarderingskamer heeft alle gemeenten geïnformeerd dat de WOZ waarde altijd de marktwaarde moet 
weergeven (dus zonder aftrek uit beleidsoverwegingen als verduurzaming). Dat standpunt was bekend en de directe 
aanleiding voor de motie, die zich niet richt op de WOZ-waarde, maar op de OZB ruimte. De Waarderingskamer 
neemt het registreren van zonnepanelen wel op in de waarderingsinstructie. Zie voor een toelichting ook de bijlage.

- De VNG heeft ontraden om zonnepanelen te gebruiken als deel-maatstaf voor de bepaling van OZB. Daartegen 
pleiten meerdere argumenten van beleidsmatige en technische aard. Zo zou de aanpassing van de OZB niet specifiek 
gericht moeten zijn op (alleen) de toepassing van zonnepanelen. Andere duurzaamheidsmaatregelen (isolatie, 
warmtepomp, energieprestatie) verdienen een gelijkwaardige aanpak. Bovendien is voor zonnepanelen het 
rendement, de economische eigendom en de economische levensduur moeilijk eenduidig vast te stellen. 

- Gemeenten hebben in overwegende mate besloten dit onderwerp voorzichtig aan te vliegen, ook de zes bij GBLT 
betrokken gemeenten.

Verduurzaming van het belastingstelsel is bij de waterschappen net zozeer een thema. Eind 2018 heeft de CAB voorstellen 
gedaan die daaraan kunnen bijdragen. De besluitvorming daarover is over de verkiezingen heen getild, maar de wens daartoe is 
niet opgehouden te bestaan.

Wat doet GBLT?

GBLT is blij dat de discussie deze wending heeft genomen. Wij voorzagen tal van problemen van technische en juridische 
aard.



ONDERWERP

Duurzame belastingen
DATUM

26 februari 2019

GBLT onderkent dat belastingen een effectief instrument kunnen zijn bij gedragsverandering in de samenleving, dus ook als 
het gaat om verduurzaming. GBLT werkt daar aan mee, maar zit daarbij niet aan het stuur. Dat is het voorrecht van de 
opdrachtgevende waterschappen en gemeenten. GBLT heeft een faciliterende rol en een bewakende rol. 
GBLT heeft wel relatief veel (informatie-)technische en juridische kennis op het gebied van belastingen en wil deze ook 
inzetten ten behoeve van de beleidsvoorbereiding door opdrachtgevers.
GBLT is een groot kantoor voor lokale belastingen naar Nederlandse maatstaven en wordt door de landelijke organisaties als 
UvW, VNG, WDK, Logius ook als zodanig gezien.
In deze rollen wil GBLT dan ook de ondersteuner zijn voor de opdrachtgevers en een informatiekanaal van en naar de 
koepelorganisaties.
GBLT wil een netwerk opbouwen van (duurzame) belastingdeskundigen van de opdrachtgevers en hen bij elkaar brengen, met 
de bedoeling om zo een gezamenlijk platform te ontwikkelen voor uitwisselen van informatie, kennis en ideeën.
In de eigen kring is Theo Bouwmeester, afdelingsmanager Heffen, zich aan het warmlopen om dit netwerk op te bouwen en te 
enthousiasmeren.

Op 21 maart is de eerste bijeenkomst belegd voor belastingmedewerkers van de deelnemers om met hen te bespreken hoe zo’n 
netwerk kan bijdragen aan de beleidsbepaling voor de deelnemers en ook aan de uniforme werkwijze voor GBLT. Genodigden 
zijn financiële en fiscale medewerkers en andere geïnteresseerde deskundigen op het gebied van verduurzaming van beleid.

Langs deze weg probeert GBLT invulling te geven aan de wens van het algemeen bestuur om inzichtelijk te maken wat er 
onder de deelnemers leeft en hoe die wensen effectief kunnen worden gemaakt. We hopen dat een blijvende samenwerking op 
dit gebied meer oplevert dat een eenmalig onderzoek; meer voor de deelnemers en meer voor de landelijke beeldvorming.
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Bijlage: Waarom WOZ of OZB?

Verschil tussen WOZ en OZB
In de volksmond worden WOZ en OZB door elkaar gebruikt. De beeldvorming die daarbij heerst is dat gemeenten met de 
WOZ-waarde de belastingopbrengst beïnvloeden. No-cure-no-pay bureaus maken misbruik van dat sentiment. De wetgever 
wilde dat niet en heeft de waardebepaling van onroerende zaken geregeld in een aparte wet met separaat toezicht. In de Wet 
WOZ wordt daarom voorgeschreven hoe de waarde van onroerend goed moet worden bepaald. In de Wet OZB wordt geregeld 
hoe gemeenten OZB kunnen heffen, gebruik makend van de objectieve WOZ-maatstaf. Overigens; ook de Belastingdienst en 
de waterschappen gebruiken die maatstaf en dat is eens temeer een reden om de waarde van objecten te bepalen los van lokale 
beleidsintenties.

Voor de deelnemers in GBLT is dit onderscheid eenvoudig uit teleggen aan de hand van een parallel. De zuiveringsheffing van 
waterschappen voor woonruimten wordt uitgedrukt in een aantal VE. Het gaat daarbij om 1 of 3 VE afhankelijk van het aantal  
bewoners op het adres. Dat gegeven wordt ontleend aan de BRP. Om een aanslag van 3 VE te kunnen opleggen bij een 
meerpersoonshuishouden wordt niet gemorreld aan het aantal geregistreerde personen in de BRP. Evenzo wordt in de WOZ 
niet gesleuteld aan de waarde, als het wenselijk is om de belastingheffing bij te sturen.

De WOZ-waarde moet volgens voorschrift worden gebaseerd op feitelijke transacties. Dat geschiedt dus vergelijkenderwijs. De 
kosten die eertijds zijn gemaakt voor het realiseren van de woning, of onderdelen daarvan zoals zonnepanelen, tellen daarbij 
niet mee. Dat wil niet zeggen dat de investeringen geen waarde toevoegen. Dat wil alleen maar zeggen dat de waarde niet op 
die manier wordt berekend.

Hebben zonnepanelen invloed op de waarde?
Daar verschillen de meningen over. De verkopende partij meent vaak van wel, want hij denkt dat de gedane investering 
meerwaarde vertegenwoordigt. Kopers denken daar soms anders over. Het effect zal in de meeste gevallen gering zijn, in de 
orde grootte van € 3000 op een totaal van gemiddeld €270.000 in het geval van woningen. GBLT rondt de WOZ waarde af op 
€5.000 om schijnnauwkeurigheid te voorkomen. Bij het beslissen op bezwaren is dit een belangrijk gegeven. 
Andere kenmerken zoals locatie, ligging, de ouderdom van de keuken of de CV ketel, onderhoudsstatus, kunnen net zozeer of 
meer invloed hebben op de waarde. Om die reden is het niet onlogisch om deze kenmerken bij woningen te registreren in WOZ 
administratie. Feitelijk waarneembare prijsverschillen bij transacties kunnen dan verklaard worden op basis van deze 
kenmerken. Dat helpt bij de analyse en daarom wordt deze informatie meegeleverd bij de beschikking.

Wordt de burger gestraft voor zijn zonnepanelen?
Burgers willen niet meer OZB betalen als gevolg van hun investering in zonnepanelen. Dat is begrijpelijk, ook al betreft het 
slechts enkele euro’s1 op jaarbasis.
Om die ‘straf’ te voorkomen zou correctie moeten worden gemaakt. Dat kan door een deel van het object of de waarde buiten 
de aanslag te houden of door met andere tarieven te rekenen. Er zijn wellicht ook andere instrumenten. Correctie van het 
verschil via de belastingheffing heeft veel nadelen. Zo zal moeten worden vastgesteld wie de investeerder en eigenaar is van de 
panelen. Dat is niet altijd de eigenaar van het object, laat staan de gebruiker. Ook de ouderdom en de afschrijving zullen 
moeten meewegen in de correctie. De meerwaarde neemt immers af gedurende de economische levensduur.
De correctie of het ontbreken daarvan zal een bezwaarstroom uitlokken en juridische haarkloverij. 
Beleidsinhoudelijk is niet duidelijk waarom die correctie zou moeten worden ingevoerd voor zonnepanelen en niet ook voor 
warmtepompen, isolatiemaatregelen, duurzame materialen of andere voorzieningen die soms meer effect hebben op de 
duurzaamheid van de woning.
Om deze en andere redenen geeft de VNG het advies om niet overhaast een dergelijke correctie toe te passen in de verordening 
OZB. Zie daarvoor hun publicatie.

1 Zwolle hanteert een OZB tarief van 0,1227%. Bij een waardeverschil van € 3.000 bedraagt het OZB-verschil dus € 3,68 per 
jaar.


