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De eigen woning: fi scaal nog niet 
klaar voor verduurzamen

PROF. DR. T.M. BERKHOUT MRE MRICS EN MR. DRS. M.C.B. BRIL MFP CPL1

1 Inleiding

Nederland heeft in 2016 het klimaatakkoord van Parijs 
ondertekend. Landen die het akkoord hebben onderte-
kend, verplichten zich hun CO2-uitstoot te verlagen met 
als doel dat de temperatuur van de aarde ten opzichte 
van het pre-industriële tijdperk met maximaal 2 graden 
stijgt. In het Nederlandse “Klimaatakkoord” van juni 
2019 staat hoe Nederland deze doelstelling wil verwe-
zenlijken. Eén van de genoemde maatregelen is het ver-
duurzamen van woningen. De overheid wil de CO2-uit-
stoot die door “wonen” wordt veroorzaakt beperken. De 
hoeveelheid CO2 die door de activiteit “wonen” wordt 
uitgestoten, zorgt er mede voor dat wonen op de derde 
plaats staat in de top-10 meest vervuilende activiteiten 
van Nederlanders.2 Van de wereldwijde CO2-uitstoot is 
0,4% afkomstig uit Nederland en ongeveer 20% hiervan 
is afkomstig van woningen.3 De Hoge Raad heeft on-
langs de urgentie van een daling van de uitstoot van 
CO2 aangegeven in de zogeheten Urgendazaak.4 

Verduurzamen van de woningvoorraad is een enorme 
opgave, gezien het aantal woningen. In 2017 bedroeg 
de omvang van de Nederlandse voorraad 7,7 miljoen wo-
ningen, waarvan 56% bestond uit koopwoningen. Het 
merendeel van deze woningen is meestal matig geïso-
leerd en wordt vrijwel allemaal verwarmd door aardgas. 
Slechts een beperkt aantal woningen is goed geïsoleerd 
en wordt verwarmd door duurzame energie.5 

In dit artikel onderzoeken wij welke fi scale instrumen-
ten eigenwoningbezitters kunnen stimuleren om hun 
woning te verduurzamen. Anders geformuleerd: welke 

wijzigingen kan de wetgever in het belastingstelsel 
doorvoeren om ervoor te zorgen dat eigenwoningbezit-
ters vrijwillig overgaan tot het verduurzamen van hun 
woning? Dat is bepaald geen sinecure, want de Neder-
landers hebben zich voor hun eigen woning al fl ink in 
de schulden gestoken. Zo bedroeg in 2018 de totale 
hypotheekschuld voor de eigen woning € 725 miljard.6 
Niet iedere eigenwoningbezitter zal in staat zijn uit ei-
gen middelen zijn woning te verduurzamen of hiervoor 
een lening aan te kunnen gaan. De vraag speelt hoe dit 
fi nancieringsprobleem moet worden opgelost. Enquêtes 
laten zien dat de meerderheid van de eigenwoningbezit-
ters op zich wel bereid is de woning te verduurzamen, 
maar bijna driekwart van deze groep is nog niet in actie 
gekomen. Dit uitstelgedrag wordt onder andere veroor-
zaakt omdat de respondenten denken dat het in de toe-
komst goedkoper wordt om de woning te verduurzamen 
en dat de overheid gaat subsidiëren. Verder vindt men 
de huidige terugverdientijden te lang.7 

2 Plan van aanpak 

De eigenwoningbezitter heeft te maken met verschillen-
de belastingen en heffi ngen die worden geheven tijdens 
de “levenscyclus” van de eigenwoning: (ver)bouwen, 
verkrijgen, gebruiken en slopen van een woning. Wij 
behandelen fi scale maatregelen die genomen kunnen 
worden om verduurzamen te bevorderen, waarbij wij de 
volgende criteria hanteren: geen strijdigheid met regel-
geving van hogere orde of overige wetgeving; draagt op 
een effi ciënte manier bij aan de verwezenlijking van de 
door de wetgever beoogde doelstellingen; heeft niet tot 
gevolg dat in de samenleving nodeloos wordt ingrepen; 
uitvoerbaar en handhaafbaar; begrijpelijk voor belas-
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tingplichtige8; voor zowel overheid als belastingplichti-
gen budgetneutraal.9 

Voor tal van (gemeentelijke) heffingen en belastingen 
rond de eigen woning zijn maatregelen denkbaar.10  
Wij beperken ons in deze bijdrage tot de inkomsten-, 
omzet-, overdrachts- en energiebelasting, omdat deze 
belastingen de meeste (financiële) impact hebben op 
het verduurzamen van de woning. Ook de Wet waarde-
ring onroerende zaken (Wet WOZ) komt aan bod.

Voor dit artikel verstaan wij onder “verduurzamen”:
1.  het plaatsen van voorzieningen die er toe leiden dat 

de energievraag wordt beperkt (bijvoorbeeld isoleren), 
2.  het frequenter gebruiken van duurzame energiebron-

nen (plaatsen van zonnepanelen) en 
3.  het efficiënter gebruiken uitputbare energiebronnen 

(zuinigere apparatuur).11 
We sluiten derhalve aan bij de Trias Energetica.12

3 Inkomstenbelasting

Met de huidige eigenwoningregeling gaan grote finan-
ciële belangen gepaard, zowel voor de staat als voor be-
lastingplichtigen.13 Voor de eigenwoningregeling zijn 
het eigenwoningforfait en de renteaftrek van de eigen- 
 

woningschuld van belang. De hoogte van het eigenwo-
ningforfait is afhankelijk is van de WOZ-waarde van de 
woning. Brounen en Kok toonden in 2011 en recente 
vervolgstudies (voor Nederland) aan dat hogere ener-
gielabels een hogere woningwaarde opleverden. Zo wer-
den in 2018 groen (A-B) gelabelde panden verkocht 
 tegen een gemiddelde prijspremie van ruim € 10.000. 
Ongunstige F- en G-labels verlaagden de verkoop-
opbrengst van koopwoningen met gemiddeld € 15.000.14 
Ook andere onderzoeken bevestigen deze uitkomst.15 We 
mogen aannemen dat een duurzamere eigen woning een 
hogere WOZ-waarde heeft, met (onder andere) een ho-
ger eigenwoningforfait tot gevolg. Dit is een negatieve 
(fiscale) prikkel om de woning te verduurzamen. De 
eigen woningregeling is recentelijk geëvalueerd door de 
onderzoeksinstituten SEO Economisch Onderzoek en 
Panteia.16 De bevindingen zijn niet mis te verstaan: on-
doelmatig, te complex, niet goed houdbaar, controleer-
baar, uitvoerbaar en handhaafbaar. De Staatssecretaris 
van Financiën schuift dit vraagstuk door naar het vol-
gende kabinet.17 Voorlopig hebben we dus met de huidi-
ge regeling te maken. 
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ning. De controle op het label zal geen taak van de Be-
lastingdienst moeten worden, maar bijvoorbeeld van de 
Inspectie Leefomgeving en Transport. Wel zal iedereen 
fi nancieel in de gelegenheid gesteld moeten worden om 
zijn woning te kunnen verduurzamen. Mede hierdoor kan 
de invoering rechtmatig en subsidiair zijn. Door vooraf te 
bepalen bij welk energielabel welke bonus respectievelijk 
malus behoort, is de wetgeving voor de eigenwoningbe-
zitter relatief eenvoudig te begrijpen. Gezien het feit dat 
het gaat om relatief beperkte bedragen is het de vraag of 
de regeling in het algemeen effectief is. Differentiatie 
zou daarmee beperkt doeltreffend kunnen zijn. Hiervoor 
is nader onderzoek gewenst. 

Een bonus-malusmaatregel heeft, in tegenstelling tot 
een differentiatie van de WOZ-waarde, alleen effect op 
de eigen woning (men zou de premie ook voor huurhui-
zen kunnen introduceren). Een  dergelijke maatregel 
staat op gespannen voet met het idee achter het eigen-
woningforfait, namelijk het benaderen van het voordeel 
van de eigen woning. De maatregel raakt alleen de be-
zitters van een eigen woning die niet worden geraakt 
door de Wet Hillen.21 

Blom22 heeft studie verricht naar het geven van een 
eenmalige extra heffi ngskorting als investeringen wor-
den gedaan waardoor een energielabel B of hoger wordt 
bereikt óf een heffi ngskorting als een sprong van ten 
minste twee energielabels wordt gemaakt. Hij consta-
teerde dat er geen politiek draagvlak voor was, dat de 
fi scale inpasbaarheid een cruciaal knelpunt vormde23 en 
de uitvoering en handhaving aandacht behoefde.24 Ook 
de staatssecretaris is geen voorstander: hij heeft slechte 
ervaringen met de energiebesparingspremies (hoge uit-
voeringskosten) en wil – in het kader van vereenvoudi-
ging – juist minder heffi ngskortingen.25 

3.2 Renteaftrek koppelen aan energielabel

Een gedachte zou kunnen zijn de renteaftrek van eigen-
woningschuld (hierna: EWS), die is aangegaan om de 
 eigen woning te verduurzamen, niet afhankelijk te stel-
len van de hoogte van het belastbaar inkomen, maar 
van het energielabel van de woning. Het percentage 

3.1 Vergroening: bonus-malusregeling WOZ

Een differentiatie naar WOZ-waarden door middel van 
een bonus-malusregeling is in 2009 onderzocht.18 De ho-
gere WOZ-waarde van een energiezuinige woning kan 
gecorrigeerd worden door een bonus; de WOZ-waarde 
van een minder energiezuinige woning door een malus. 
Op die manier kan de maatregel budgetneutraal worden 
ingevoerd. Wel is het noodzakelijk dat alle woningen 
een betrouwbaar energielabel hebben. Gemiddeld kost 
het labelen € 11.19 In 2008 zijn Kamervragen gesteld of 
het eigenwoningforfait gedifferentieerd kan worden 
naar rato van het energielabel.20 De staatssecretaris 
voerde destijds een aantal argumenten aan waarom hij 
deze differentiatie niet wilde doorvoeren. Het eerste ar-
gument was dat de verplichting om een label te hebben 
alleen voor woningen die in de verkoop/verhuur zijn en 
niet voor alle woningen. Daarmee zouden bezitter/be-
woners van een verkochte woning ongelijk behandeld 
worden ten opzichte van bezitter/bewoners van onver-
kochte woningen. Vanuit het gelijkheidsbeginsel bezien 
vond de staatssecretaris dit ongewenst. Verder grijpt 
een differentiatie van het eigenwoningforfait aan bij de 
waarde van een woning en niet bij de kosten van een 
mogelijke energiebesparing. De waarde van een verge-
lijkbare woning is hoger in Amsterdam dan in Gronin-
gen, terwijl het potentieel voor energiebesparing gelijk 
kan zijn. Toch leidt het verschil in waarde tot een ande-
re verhoging van het eigenwoningforfait. Daarnaast zou 
de Belastingdienst mogelijk labelverbeteringen moeten 
gaan controleren, hetgeen een toename in uitvoerings-
kosten rond het eigenwoningforfait zou betekenen. Ten 
slotte zou een differentiatie van het eigenwoningforfait 
geen effect hebben als er geen of een geringe eigenwo-
ningschuld zou bestaan. 

Analyse 
De staatssecretaris voert diverse argumenten aan om niet 
over te gaan tot differentiatie van het eigenwoningforfait. 
Als de overheid een defi nitief energielabel voor alle wo-
ningen verplicht stelt, de kosten hiervan voor haar reke-
ning neemt en het energielabel opgenomen dient te wor-
den in het reeds bestaande register (www.ep-online.nl), 
kan zijn eerste argument worden weerlegd. Het tweede 
argument kan worden weerlegd door het invoeren van 
het zogeheten bonus-malussysteem dat gekoppeld is aan 
de WOZ-waarde: het maakt dan niet uit waar de woning 
in Nederland staat of de woning een box 1- of box 3-pand 
betreft. Ook de hoogte van de eigenwoningschuld doet 
dan niet meer ter zake. De hoogte van de bonus/malus 
zal dan een nominaal bedrag moeten zijn of gekoppeld 
moeten worden aan bijvoorbeeld de inhoud van de wo-

18 Bijlage 1 bij Kamerstukken II 2008/2009, 31492, 1, par. 1.6.

19 Ah-TK 2018/19, kenmerk: 2018-0000864875670, p. 2.

20 Kamerstukken II 2008/2009, 31492, 6, p. 1.

21 Bijlage 1 bij Kamerstukken II 2008/2009, 31492, 1, par. 1.7.

22  M.J. Blom c.s., Fiscale vergroening. Effecten en beoordeling 

van opties ten behoeve van het Belastingplan 2009, Delft, 

CE 2008.

23  Er zijn verschillende woonsituaties die voortdurend kunnen 

wijzigen. Daarom is complexe wetgeving noodzakelijk.

24  Zo moet voortdurend gecontroleerd worden of de labeling nog 

klopt.

25  Kamerstukken II 2008/2009, 31492, 11, p. 8 en Bijlage 1 bij 

Kamerstukken II 2008/2009, 31492, 11, par. 1.8.
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waartegen de rente fiscaal kan worden afgetrokken zou 
hoger kunnen zijn naarmate het energielabel beter is. 
Diegene die in een woning woont met een slecht ener-
gielabel wordt op deze manier gestimuleerd zijn huis te 
verduurzamen. De kans bestaat dat door deze maatregel 
ook voorzieningen aan de woning worden aangebracht 
die op zich niet rendabel zijn, maar die er voor zorgen 
dat de woning een nog hoger energielabel verkrijgt, 
waardoor de EWS-rente tegen een hoger percentage fis-
caal aftrekbaar is. Ook bij dit voorstel zal ervoor ge-
zorgd moeten worden dat men in de gelegenheid is de 
verduurzaming van zijn woning te financieren. Bezitters 
met een box 3-woning worden niet bereikt met deze 
maatregel, tenzij er in box 3 aanvullende maatregelen 
worden geïntroduceerd. Bijvoorbeeld dat energielabel 
A-woningen voor 90% van de WOZ-waarde in box 3 die-
nen te worden opgenomen, energielabel B-woning voor 
95%, enz. Uitvoeringsproblemen en mogelijk hoge uit-
voeringskosten bij de Belastingdienst worden voorko-
men wanneer alle woningen een energielabel hebben en 
dit label ook wordt opgenomen in het reeds bestaande 
openbare register. In de vooraf ingevulde IB-aangifte 
kan het energielabel en het percentage waartegen de 
rente van de EWS fiscaal kan worden afgetrokken auto-
matisch worden ingevuld. De maatregel kan budgetneu-
traal worden doorgevoerd, door in de Wet IB 2001 te be-
palen dat de EWS-rente bij niet-duurzame woningen 
tegen een lager percentage fiscaal aftrekbaar is. 

3.3 Gebouwgebonden financiering26

Doordat niet iedereen in staat is om de verduurzaming 
van zijn woning met eigen middelen te betalen dan wel 
te financieren, kan dat een effectieve invoering van het 
bonus-malussysteem en de differentiatie van de aftrek 
van de eigenwoningschuldrente in de weg staan. Intro-
ductie van de zogenoemde “gebouwgebonden financie-
ring” (hierna: GGF) kan hiervoor soelaas bieden. De 
term GGF is een verzamelterm voor alle financierings-
concepten die aan de woning in plaats van aan de per-
soon zijn gekoppeld. De GGF via een kwalitatieve ver-
plichting is de meest kansrijke variant.27 Bij verkoop 
van de woning gaat de financiering automatisch over 
naar de nieuwe woningeigenaar. De GGF (tussentijds) 
aflossen is altijd mogelijk. Kern van deze financiering 
is, dat na verbouwing en aangaan van de financiering 
het maandelijks netto besteedbaar inkomen van de 
eigen woningbezitter hetzelfde blijft. Op het moment 
dat de lening is afgelost, dalen de maandelijkse lasten. 

Bezitters zullen door de GGF eerder in staat worden ge-
steld om hun huis te verduurzamen. De GGF voldoet aan 
alle kenmerken van de eigenwoningschuld28 en kan der-
halve dan ook worden gekwalificeerd als eigenwoning-
schuld. Hierdoor is de te betalen rente, mits wordt vol-
daan aan alle wettelijke voorwaarden, fiscaal aftrekbaar 
in box 1. Het standpunt van de minister29 dat de rente 
van de GGF niet fiscaal aftrekbaar zou zijn, begrijpen 
wij dan ook niet. Er is geen sprake van negatief ingrij-
pen in deze samenleving, uiteraard voor zover de rente 
ook fiscaal aftrekbaar is in box 1. 

4 Omzetbelasting

Het tarief omzetbelasting bedraagt 21%, tenzij het goed 
of de dienst staat vermeld in de bij deze wet behorende 
Tabel 1. Dan bedraagt het tarief 9%. In Tabel 1 staat bij 
de post b19 het aanbrengen van op energiebesparing 
gericht isolatiemateriaal aan vloeren, muren en daken 
van woningen die ten minste twee jaar geleden voor het 
eerst in gebruik zijn genomen. Het aanbrengen van ge-
prefabriceerde complete gevelelementen als onderdeel 
van het renoveren van oude woningen valt hier niet on-
der. In de toelichting bij Tabel 1 staat aangegeven dat 
het aanbrengen van isolatieglas hier wel onder valt.30 
Wil een bezitter zijn pand verduurzamen, dan is de be-
zitter in alle gevallen 21% omzetbelasting verschuldigd 
over de goederen. Koopt iemand een nieuw vervaardigd 
“bijna energieneutraal gebouw”31 of een zogeheten nul-
op-de-meter woning, dan is eveneens 21% omzetbelas-
ting verschuldigd. Hetzelfde is het geval bij de levering 
van “groene elektriciteit” (bijvoorbeeld van zonnepane-
len aan het net). Een bezitter van zonnepanelen wordt 
btw-ondernemer op het moment dat hij een zonnepane-
leninstallatie installeert en aansluit op het elektrici-
teitsnet en kan de btw-voorheffing onder voorwaarden 
terugvragen.32 Vervolgens kan hij eventueel een beroep 
doen op de vrijstelling voor de kleine-ondernemersrege-
ling (ko-vrijstelling), als tenminste wordt voldaan aan 
de gestelde voorwaarden zoals de omzetgrens van 
€ 20.000. Daarbij moet worden bedacht dat door deze 
vrijstelling weliswaar de verschuldigdheid vervalt maar 
ook het recht op vooraftrek. Daarom kan het verzoek 

26 M.C.B. Bril, ‘Gebouwgebonden financiering’, VFP 2019/92. 

27  Klimaatakkoord, Den Haag, 28 juni 2019, p. 21 en In brief 

aan TK d.d. 29 augustus 2019, kenmerk 2019-0000132582, 

p. 16 staat aangegeven dat Boek 6 zal worden aangepast om 

deze vorm van GGF mogelijk te maken

28 Art. 3.119a Wet IB2001.

29 Kamerstukken II 2018/19, 32813, 220 HERDRUK, p. 6.

30  22 december 2017-2017-16288 http://btwbesluiten.nl/ 

toelichting-tabel-i-5/.

31  Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw als utiliteitsbouw, 

geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2021 

moeten voldoen aan de eisen voor bijna energieneutrale  

gebouwen (BENG).

32  M.C.B. Bril, ‘Zonnepanelen zijn onroerend. Aanpassing be-

leidsbesluit eigenwoningrente vereist en voor WOZ gewenst’, 

Vastgoed Fiscaal & Civiel 2018/8, p. 11.
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21%-omzetbelastingtarief te verhogen. De consequen-
ties van deze maatregel laten wij verder onbesproken. 

5 Overdrachtsbelasting

De Wet BRV kent geen vrijstellingen voor duurzame wo-
ningen. De in het Klimaatakkoord van 28 juni 201936 
aangekondigde verkenning naar een differentiatie in de 
overdrachtsbelasting heeft plaatsgevonden.37 Er lijken 
twee varianten mogelijk: de variant dat overdrachtsbe-
lasting wordt teruggegeven als binnen een bepaalde pe-
riode de woning wordt verduurzaamd of de variant dat 
bij de overdracht van een duurzame woning minder 
overdrachtsbelasting verschuldigd is. Bij beide varianten 
zal de Belastingdienst moeten beschikken over een be-
trouwbaar energielabel. Op het moment dat een woning 
wordt gekocht, besluiten veel mensen toch al om de 
woning te verduurzamen, waardoor er veel zogeheten 
free riders zullen zijn. Daarnaast worden alleen de wo-
ningen getroffen die worden verkocht. Het verstrekken 
van een subsidie heeft een breder bereik. Koning en 
 Semenov38 komen tot de conclusie dat een subsidierege-
ling tot gevolg heeft, dat meer energiebesparing zal 
worden gerealiseerd, vooral bij woningen met een ener-
gielabel G t/m E. De tweede variant is onder te verdelen 
in twee sub-varianten. In de ene sub-variant is de hoog-
te van de verschuldigde overdrachtsbelasting afhanke-
lijk van het energielabel van het pand. In de andere 
sub-variant is er sprake van een bonus-malussysteem. 
Bijvoorbeeld bij een energielabel A-woning ontvangt de 
koper € 3000 en bij een energielabel G-woning is de 
 koper € 2500 verschuldigd. Een variant in de vorm van 
de bonus-malusregeling heeft als voordeel dat de maat-
regel een gebiedsonafhankelijke werking heeft: de ko-
per krijgt geld terug als hij investeert in energiebespa-
rende maatregelen onafhankelijk of hij in Amsterdam of 
Groningen gaat wonen. 

Analyse
De hoogte van de overdrachtsbelasting kan afhankelijk 
worden gemaakt van de mate waarin het pand duur-
zaam is of wordt gemaakt. Bij verkoop dienen woningen 
nu al te beschikken over een defi nitief energielabel.39 
Een duurzamer pand, waarvoor bij de overdracht geen of 
weinig overdrachtsbelasting verschuldigd hoeft te wor-
den, zal aantrekkelijker zijn om te fi nancieren. Dat 
komt omdat de overdrachtsbelasting in beginsel niet 
mee te fi nancieren is en de hogere verkoopprijs omdat 

om toepassing van de vrijstelling beter niet plaatsvin-
den in het boekjaar waarin de zonnepanelen voor het 
eerst worden gebruikt, maar ná het boekjaar van eerste 
gebruik. Door de per 1 januari 2020 ingevoerde herzie-
ningsdrempel van € 50033 – bij overstap naar de ko-vrij-
stelling – zal de geclaimde vooraftrek dan in het alge-
meen (voor de meeste eigenwoningbezitters) in het 
geheel niet hoeven te worden terugbetaald, zodat hij 
gedurende de herzieningsperiode geen omzetbelasting 
hoeft terug te betalen aan de Belastingdienst.

In de Wet OB 1968 zijn weinig bepalingen opgenomen 
die de bezitter stimuleren om zijn eigen woning te ver-
duurzamen. Uitbreiden van Tabel 1 van de Wet OB 1968 
met goederen en diensten waarmee de eigen woning 
wordt verduurzaamd kan hier mogelijk verandering in 
brengen, al zullen de EU-lidstaten daarmee akkoord 
moeten gaan.34 Aandachtspunten hierbij zijn de uitvoer-
baar- en handhaafbaarheid. De leverancier van de goe-
deren moet de garantie hebben dat de door hem ver-
kochte goederen worden gebruikt voor de eigen woning. 
De Belastingdienst moet dit vervolgens weer kunnen 
controleren. Dit is praktisch alleen mogelijk als de leve-
rancier de goederen zelf daadwerkelijk plaatst. Qua 
doeltreffendheid en eenvoud is het maar de vraag of be-
zitters als gevolg van deze maatregel hun woning daad-
werkelijk verduurzamen. Immers, vele zogeheten no 
 regret-maatregelen35 zijn zonder een fi scale stimulans 
nu al rendabel. Door het alleen verlagen van het tarief 
naar 9% op goederen en diensten die nog niet rendabel 
zijn, kunnen bewoners worden gestimuleerd om in deze 
voorzieningen te investeren. Dat betekent dat Tabel 1 
gedetailleerder zal worden. Daarnaast zullen wijzigingen 
periodiek noodzakelijk zijn, omdat bepaalde voorzienin-
gen op een bepaald moment wel rendabel worden. Een 
en ander druist in tegen het feit dat wetgeving eenvou-
dig moet zijn. Als alleen bepaalde goederen en diensten 
gestimuleerd dienen te worden, is het de vraag of het 
toekennen van subsidies niet effi ciënter werkt. Daar-
naast is het de vraag of deze tariefsverlaging aan de 
consument daadwerkelijk wordt doorberekend. Dit is af-
hankelijk van de concurrentiekracht. Wat betreft de 
doeltreffendheid: als het btw-percentage wordt gewij-
zigd in 9% voor goederen waarmee de woning wordt 
verduurzaamd, dan kan dit tot gevolg hebben dat de 
overheid minder omzetbelasting ontvangt, tenzij het 
aantal verkochte goederen en diensten dusdanig toe-
neemt dat de totale belastingopbrengsten dezelfde blij-
ven. Om er voor te zorgen dat de maatregel wel budget-
neutraal uitpakt, is een mogelijke oplossing om het 

33 Art. 13 lid 4 Uitvoeringsbeschikking OB 1968.

34  Zie art. 98 lid 2 Btw-richtlijn in samenhang met bijlage 3.

35  No regret-maatregelen betreffen: vloer-/dak/muurisolatie, 

dubbel glas en zonnepanelen. Maatregelen waar de bewoner 

“nooit spijt van zal hebben”.

36 Klimaatakkoord, Den Haag, 28 juni 2019, p. 18.

37  Bijlage 1 bij Kamerstukken II 2008/2009, 31492, 11, 

par. 1.4 en 1.5.

38  K. Koning & R. Semenov, Overdrachtsbelasting als instrument 

voor verduurzaming, Amsterdam, EIB 2019.

39 Art. 2.1 lid 4 Besluit energieprestatie gebouwen.
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het een duurzame woning betreft wel, mits aan bepaal-
de inkomensvereisten wordt voldaan. Daarnaast kan 
voor energiezuinige woningen onder voorwaarden 
meer dan 100% van de waarde van de woning worden 
gefinancierd bij diverse banken. Een duurzamer pand 
zal aantrekkelijker zijn om te verkopen. Wordt een 
pand duurzamer gemaakt, dan kan (een deel van) de 
overdrachtsbelasting worden teruggeven onder de voor-
waarde dat binnen een bepaalde periode een nieuw de-
finitief energielabel wordt overgelegd aan de Belasting-
dienst. Banken zijn bereid om de maatregelen op het 
pand te verduurzamen te financieren. Het verduurza-
men wordt op die manier dubbel gestimuleerd: de 
 nieuwe bezitter krijgt een deel van de betaalde over-
drachtsbelasting terug en per saldo zijn de woonlasten 
mogelijk lager. Om er voor te zorgen dat de nieuwe re-
geling budgetneutraal kan worden uitgevoerd, zullen 
kopers van minder duurzame panden die hun pand niet 
verduurzamen meer overdrachtsbelasting moeten gaan 
betalen. Omdat de doelstelling van de wetgeving be-
scherming van het milieu is, zal de wetgeving als recht-
matig betiteld kunnen worden. De vraag is wel of een 
differentiatie effectief is, omdat nieuwe bezitters 
meestal toch het pand verbouwen en tegelijkertijd het 
pand verduurzamen. Ook zal onderzocht moeten worden 
hoe de regeling moeten worden uitgevoerd: door een 
korting op de overdrachtsbelasting of door een bonus-
malussysteem. Het laatste verdient waarschijnlijk de 
voorkeur om op die manier het voordeel onafhankelijk 
te laten zijn van waar het pand staat. 

6 Energiebelasting

Energiebelasting wordt geheven op aardgas en elektri-
citeit bij diegene die de levering verricht.40 De belas-
ting op elektriciteit wordt onder voorwaarden vermin-
derd indien een gebruiker gebruikmaakt van de 
zogenoemde “Postcoderoosregeling”41, dan wel indien 
de verbruiker via zonnepanelen elektriciteit aan het 
net levert (“salderingsregeling voor zonnepanelen”). 
Het is daarbij voor de energiebelasting niet van belang 
of de teruggeleverde elektriciteit al dan niet duurzaam 
is opgewekt.42 In 2019 en 2020 is de energiebelasting 
op elektriciteit verlaagd en de energiebelasting op gas 
verhoogd. 

Analyse
Als gevolg van deze maatregel wordt de terugverdientijd 
van elektrische verwarmingsapparatuur (bijvoorbeeld 
een warmtepomp) en zogeheten no regret-maatregelen 
(bijvoorbeeld isolatie) korter. Een eigen berekening laat 
zien, dat de terugverdientijd op een warmtepomp bij 
volledige afschaffing van de energiebelasting op elektri-
citeit en een verhoging van de energiebelasting op gas 
met 10 cent per m3 er voor zorgt dat de terugverdien-
tijd meer dan halveert. Daarentegen stijgt de terugver-
dientijd van zonnepanelen en energiezuinige appara-
tuur (zoals een A+++ warmtepompdroger). 

7 Conclusies

Al met al is de eigen woning fiscaal nog niet klaar voor 
stimulering van verduurzaming. Er zijn momenteel di-
verse negatieve fiscale prikkels om een pand te ver-
duurzamen. In het kader van de doelstellingen van het 
Klimaatakkoord zou het logisch zijn deze negatieve fis-
cale prikkels zo veel mogelijk weg te nemen. Een vol-
gend kabinet zal het duurzaamheidsvraagstuk nadruk-
kelijk aan bod moeten laten komen bij het ontwerpen 
van een nieuwe eigenwoningregeling. 

De hoogte van verschillende soorten belastingen en hef-
fingen is vaak afhankelijk van de (WOZ-)waarde van het 
pand. Een duurzaam pand heeft vaak een hogere waarde 
ten opzichte van een soortgelijk niet-duurzaam pand. 
De huidige negatieve fiscale prikkel om een woning te 
verduurzamen kan worden weggenomen door alle wo-
ningen in Nederland van een definitief energielabel te 
voorzien. Vervolgens kan door een bonus-malussysteem 
de hoogte van de bonus en malus afhankelijk worden 
gemaakt van het energielabel. De kosten van het labe-
len zijn zeer beperkt. De maatregel kan binnen afzien-
bare tijd worden ingevoerd. Nader onderzocht dient te 
worden voor welke belastingen dit systeem ingevoerd 
kan worden. Voor de inkomsten- en overdrachtsbelas-
ting lijkt het logisch te differentiëren naar energielabel. 

De hoogte van het percentage waarmee de rente van de 
EWS, die is aangegaan om het pand te verduurzamen, 
fiscaal aftrekbaar is, dient gedurende de gemiddelde te-
rugverdientijd van de voorzieningen afhankelijk te wor-
den gemaakt van het energielabel van de woning. Door 
deze maatregel wordt de kans groter dat eigenwoning-
bezitters ook voorzieningen treffen die an sich nog niet 
rendabel zijn. Om bovengenoemde maatregelen effectief 
te laten zijn, dienen eigenwoningbezitters zo veel mo-
gelijk in staat te worden gesteld om verduurzamings-
maatregelen te financieren. Dit kan worden gedaan door 
middel van de gebouwgebonden financiering. De rente 
van deze lening dient dan, in tegenstelling tot wat de 
minister aangeeft, fiscaal aftrekbaar te zijn.

40  Op grond van art. 48 jo. art. 47 lid 1 onderdeel m en n, art. 

50, 53, 55 en 59 Wet belastingen op milieugrondslag.

41 Art. 59a, 59b en 59c Wet belastingen op milieugrondslag.

42  Art. 50 lid 2 Wet belastingen op milieugrondslag jo. art. 31c 

lid 1 en 2 Elektriciteitswet.


