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Geachte heer Snel, 

 

 

 
 

De Hoge Raad heeft in het arrest1 van 15 december 2017 gesteld dat er geen 

wettelijke termijn is voor het verzoek van consumenten om btw-teruggave bij aanschaf 

en installatie van zonnepanelen. 

 

In een reactie op dit arrest heeft uw ministerie laten weten dat ook consumenten die in 

de periode van 1 januari 2012 tot 20 juni 2013 zonnepanelen kochten voor btw-

teruggave in aanmerking kunnen komen2. Wegens de vereiste stappen die 

consumenten moeten nemen om recht te hebben op de btw-teruggave en het korte 

tijdsbestek waarbinnen dit moet gebeuren is er grote drukte ontstaan bij de 

belastingdienst3. 

 

Een van de vereiste stappen is het indienen van de aangifte omzetbelasting. Van deze 

verplichting kan de consument worden ontheven. Hiervoor kan normaliter een verzoek 

tot ontheffing worden ingediend. 

 

Het is op basis van wet- en regelgeving echter niet mogelijk om een ontheffing met 

terugwerkende kracht te verlenen. Concreet betekent dit dat veel consumenten met 

terugwerkende kracht over de periode 2012 tot en met 2017 alle btw jaaraangiftes 

moeten indienen. 

 

Dit betekent onnodig veel administratieve rompslomp voor zowel de consument als 

voor de belastingdienst. We willen u dan ook vragen om een praktische oplossing. Dit 

kan door voor de gevallen die het betreft alsnog een ontheffing met terugwerkende 

kracht te verlenen ingaande op 1 januari volgend op het jaar van aanschaf van de 

                                                
1 HR 15 december 2017, 15/05937, ECLI:NL:HR:2017:3127 
2 VEH vindt dat kopers van voor 2012 ook in aanmerking moeten komen voor btw-teruggave 
3 https://www.telegraaf.nl/financieel/1533593/belastingdienst-druk-met-
zonnepaneelondernemers 
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zonnepanelen. Immers als consumenten ten tijde van aanschaf in de gelegenheid 

waren gesteld om de btw teruggave te effectueren, hadden zij daarna ook meteen de 

ontheffing kunnen regelen. Wij verwachten dat met deze praktische oplossing zowel de 

consument als de belastingdienst worden ontlast.  

 

We vernemen graag uw reactie en zijn gaarne bereid onze oproep toe te lichten.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging Eigen Huis  

 

 

 

 

 

 

Rob Mulder 

Directeur Kennis & Belangenbehartiging 

 

 


