
 regelgeving

Zonnepanelen roerend 
of onroerend goed? 
Er is grote onduidelijkheid over de vraag of een niet-geïntegreerde zonnepa-
neleninstallatie op een dak roerend blijft of toch een onroerende zaak wordt 
na bevestiging op of aan een gebouw. Het gaat daarbij met name om instal-
laties op daken die een andere eigenaar kennen dan de gebouweigenaar 
zoals in het geval van huur. Onder banken en juristen lijkt de opvatting te 
bestaan dat dergelijke installaties na bevestiging onroerend zijn en dus aan 
de grond- of gebouweigenaar toekomen. Banken eisen in de regel dat een 
opstalrecht wordt gevestigd. 

Tekst Michel Chatelin, Eversheds Sutherland en Koos Croes, Rijksuniversiteit Groningen

Het standpunt dat niet-geïntegreerde 

zonnepaneleninstallaties na bevesti-

ging op of aan een gebouw als onroe-

rend zijn aan te merken, heeft voor de praktijk 

een aantal onwenselijke gevolgen. De trans-

actiekosten worden verhoogd vanwege het 

vestigen van een opstalrecht. Hierdoor ont-

staat een nieuw WOZ-object wat aanleiding 

kan zijn tot het opleggen van een (verhoogde) 

WOZ-aanslag. Verder is de overdracht ver-
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 regelgeving

3:4 jo. 5:3 BW. Het eerste criterium ziet op de 

zogenaamde verkeersopvatting (artikel 3:4 

lid 1 BW). Het tweede criterium is het zoge-

naamde fysieke criterium (artikel 3:4 lid 2 

BW). Beide criteria kunnen tot de conclusie 

leiden dat er sprake is van bestanddeelvor-

ming. Onder juristen wordt over de verhou-

ding, volgorde van toepassing en inhoud van 

beide criteria verschillend gedacht. Echter, 

nadere bestudering van de parlementaire 

geschiedenis verschaft de nodige duidelijk-

heid. De wetgever heeft duidelijk beoogd dat 

beide criteria op zichzelf staan en derhalve 

een alternatief vormen. Een zaak kan ofwel op 

grond van de verkeersopvatting, ofwel op 

grond van het fysieke criterium als bestand-

deel van een andere (hoofd)zaak worden aan-

gemerkt. Blijft over de vraag hoe beide crite-

ria precies dienen te worden ingevuld.

Voor de invulling van de verkeersopvatting is 

het arrest van de Hoge Raad inzake Dépex/

Curatoren van Bergel leidend. De Hoge Raad 

geeft in dit arrest twee aanwijzingen om te 

oordelen of een zaak naar verkeersopvatting 

onderdeel uitmaakt van een andere (hoofd)

zaak. Allereerst wijst een aanwezige con-

structieve afstemming tussen de installatie 

en het gebouw op bestanddeelvorming in de 

zin van artikel 3:4 lid 1 jo. 5:3 BW. Ten tweede 

kan worden aangenomen dat sprake is van 

bestanddeelvorming, wanneer er sprake is 

van een incompleet gebouw indien de desbe-

treffende installatie ontbreekt.

Aan het fysieke criterium is voldaan, indien 

het bestanddeel niet van de hoofdzaak kan 

worden afgescheiden zonder dat er een 

beschadiging van betekenis wordt toege-

bracht aan de (hoofd)zaak of het af te schei-

den bestanddeel. 

Wanneer het wettelijk kader inzake bestand-

deelvorming wordt toegepast op het plaatsen 

van een niet-geïntegreerde zonnepanelenin-

stallatie op of aan een gebouw, dan leidt dit 

tot de volgende uitkomst. Gelet op het eerste 

criterium, de verkeersopvatting, is de conclu-

sie dat in beginsel geen constructieve afstem-

ming aanwezig is tussen de installatie en het 

gebouwde. Het feit dat voor het aanbrengen 

schillend en kan bij overdracht overdrachtbe-

lasting verschuldigd zijn. 

Op grond van het Burgerlijk Wetboek kan als 

gevolg van de twee zakenrechtelijke figuren 

van bestanddeelvorming (3:4 BW) en natrek-

king (5:20 lid 1 sub e BW) een zonnepanelen-

installatie na bevestiging op- of aan een 

gebouw als onroerende zaak worden aange-

merkt. Voordat dit zover is, moet zijn voldaan 

aan de criteria die voortvloeien uit bovenge-

noemde artikelen. In de praktijk blijkt grote 

onduidelijkheid te bestaan over wat deze cri-

teria precies inhouden en waarop deze zijn 

gebaseerd. Verduidelijking is nodig hoe deze 

criteria zich verhouden tot het bevestigen van 

zonnepaneleninstallaties op of aan een 

gebouw. Bij gebrek aan een duidelijke wette-

lijke regeling of precedenten in de recht-

spraak is de praktijk afhankelijk van adviezen 

van juristen. En die spreken elkaar niet zelden 

tegen. Daarnaast is van belang op te merken 

dat zowel het burgerlijk recht als het fiscale 

recht eigen definities kennen. Dat speelt met 

name voor wat betreft btw-vraagstukken dat 

een unierechtelijk begrip onroerend goed 

kent. Dit zal verder in dit artikel buiten 

beschouwing worden gelaten. Wel is het zo 

dat niet-geïntegreerde zonnepanelen voor de 

btw in de regel als roerende zaken worden 

aangemerkt. 

Alvorens in te gaan op de juridische aspecten 

van deze problematiek, is het goed om te 

weten waar we het precies over hebben. Niet-

geïntegreerde zonnepanelen kunnen worden 

geplaatst op platte of schuine daken. In beide 

gevallen is het nodig om een draagprofiel te 

installeren. Op een schuin dak wordt deze 

bevestigd door middel van dakhaken. De dak-

haken worden bevestigd aan de dakpannen en 

de panlatten, waarna het draagprofiel voor de 

zonnepanelen kan worden geplaatst. Bij platte 

daken is het draagprofiel, bestaande uit 

draagrubbers en beugels, niet noodzakelijker-

wijs aan het dak bevestigd. De constructie kan 

verzwaard worden met alleen stoeptegels om 

bij harde wind op zijn plaats te blijven. Ten 

slotte worden de zonnepanelen in beide geval-

len op het draagprofiel geïnstalleerd.

Bestanddeel gebouw
Een zonnepaneel kan veranderen van een roe-

rende in een onroerende zaak, indien het een 

bestanddeel is geworden van een gebouw. 

Van bestanddeelvorming is in het algemeen 

sprake, wanneer is voldaan aan één van de 

twee wettelijke criteria die volgen uit artikel 
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van niet-geïntegreerde zonnepanelen het 

noodzakelijk is een draagprofiel te ontwerpen 

en aan te brengen om de panelen te dragen, 

toont reeds aan dat tussen het gebouw en de 

zonnepanelen geen constructieve afstem-

ming bestaat. Dit is wellicht anders in het 

geval van als zodanig ontworpen energieneu-

trale gebouwen omdat in dit soort gevallen 

juist wel constructieve afstemming plaats 

vindt tussen gebouw en installaties. Met 

name indien sprake is van geïntegreerde zon-

nepanelen die naar hun aard constructief zijn 

afgestemd op het gebouw.

Daarnaast is bepalend of de gebouwen zon-

der de installaties als incompleet moeten wor-

den beschouwd. In de regel zullen gebouwen 

ook zonder zonnepanelen nog wel als gebouw 

functioneren. Verwijdering van zonnepanelen 

staat onbelemmerd gebruik niet in de weg. 

Immers, na verwijdering van de zonnepanelen 

is het niet zo dat er een gat in het dak zit waar-

door het gebouw bloot staat aan lekkage en 

andere weersinvloeden. Van incompleetheid 

van het gebouw is dan ook geen sprake. Dat 

wordt slecht anders in het geval van geïnte-

greerde panelen die tevens de functie van dak 

vervullen waardoor het gebouw zonder pane-

len ook niet meer compleet is.

Verder is van belang dat steeds vaker zonne-

panelen worden verhuurd en dat in die geval-

len de verhuurder en huurder afspreken dat 

de verhuurder eigenaar blijft van de zonnepa-

nelen en dat deze derhalve niet worden nage-

trokken naar het gebouw. Dit wordt dan ook 

vastgelegd in de verhuurovereenkomst.     

In hoeverre voldoen niet-geïntegreerde zon-

nepanelen aan het fysieke criterium? Het ant-

woord kan kort zijn. Aan het criterium van 

fysieke verbondenheid wordt in dit geval niet 

snel voldaan, nu niet-geïntegreerde zonnepa-

nelen gemakkelijk verwijderbaar zijn zonder 

dat aanzienlijke, forse schade wordt toege-

bracht aan het gebouw of de panelen. Zonne-

panelen op een schuin dak zijn immers enkel 

verbonden met het dak door middel van dak-

haken en op een plat dak zijn de panelen soms 

niet eens aan het dak bevestigd. Strikt geno-

men moet hieruit de conclusie worden getrok-

ken dat niet-geïntegreerde zonnepanelen na 

bevestiging geen bestanddeel vormen van 

het gebouw en roerende zaken blijven.

Natrekking
Naast bestanddeelvorming kunnen zonnepa-

nelen ook onroerend worden door natrekking 

door de grond. Van natrekking in de zin van 

artikel 5:20 lid 1 sub e jo. 3:3 lid 1 BW is 

sprake, wanneer is voldaan aan het door de 

Hoge Raad ontwikkelde bestemmingscrite-

rium. Volgens dit criterium dient het gebouw 

of werk naar aard en inrichting bestemd te zijn 

om duurzaam ter plaatse te blijven, waarbij 

niet van belang is dat de technische mogelijk-

heid bestaat om het bouwsel te verplaatsen. 

Verder moet voor de vraag of het gebouw 

bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven 

worden gelet op de bedoeling van de ‘bou-

wer’, voor zover deze naar buiten toe kenbaar 

is. Opgemerkt zij nog dat natrekking in de zin 

van artikel 5:20 lid 1 sub e jo. 3:3 lid 1 BW 

betrekking kan hebben op roerende zaken die 

op directe, dan wel op indirecte wijze met de 

grond zijn verenigd. 

Ten aanzien van niet-geïntegreerde zonnepa-

nelen is duidelijk dat deze bestemd zijn om 

voor langere duur op het gebouw aanwezig te 

zijn, vooral nu veelal een terugverdientijd 

wordt gehanteerd van meerdere jaren. Deze 

langdurige bestemming kan ook worden afge-

leid uit het feit dat na bijvoorbeeld een verhui-

zing de panelen niet meeverhuizen. Boven-

dien zijn niet-geïntegreerde zonnepanelen 

aangesloten op de elektriciteitsinstallatie van 

het gebouw. Toch wijst de zogenaamde 

bedoeling van de ‘bouwer’ ten aanzien van 

niet-geïntegreerde zonnepanelen niet duide-

lijk op een duurzame bestemming. Namelijk 

anders dan bij geïntegreerde zonnepanelen 

zijn niet-geïntegreerde zonnepanelen niet in 

het dak verwerkt en niet bestemd om perma-

nent ter plaatse te blijven. In het geval van 

verhuur van zonnepanelen zullen gedurende 

of na einde van de huurovereenkomst de zon-

nepanelen veelal kunnen of moeten worden 

verwijderd. Ook in andere gevallen zullen zon-

nepanelen niet permanent op of aan het 

gebouw bevestigd blijven.

Niet-geïntegreerde zonnepanelen zijn niet 

direct met de grond verbonden, immers zij 

worden op of aan het gebouwde bevestigd. 

Aangezien sprake is van indirecte vereniging 

is van belang of de niet-geïntegreerde zonne-

panelen na vereniging met het gebouw hun 

eigen identiteit behouden. In het kader van 

deze indirecte vereniging met de grond is een 

uitspraak van het Gerechtshof Leeuwarden 

van 27 april 2005 verhelderend. Door het hof 

is onder andere beslist dat zaken die niet als 

bestanddeel van het gebouw kunnen worden 

aangemerkt, slechts in bijzondere gevallen 

indirect duurzaam met de grond zijn verenigd 

en dus onroerend zijn.

In dit opzicht rijst de vraag waar de grens ligt 

tussen enerzijds bestanddelen en anderzijds 

gebouwen en werken. Het antwoord kan wor-

den gevonden in de te onderscheiden identi-

teit van de desbetreffende zaak. In tegenstel-

ling tot gebouwen en werken hebben 

bestanddelen namelijk geen voldoende eigen 

identiteit om als zelfstandige zaak te worden 

aangemerkt. Zoals eerder vastgesteld, vor-

men niet-geïntegreerde zonnepanelen geen 

bestanddeel van het gebouw waar deze op of 

aan zijn bevestigd. Derhalve behoudt een der-

gelijke installatie dus voldoende eigen identi-

teit. Gelet hierop en het voorgaande, is de 

conclusie gerechtvaardigd dat niet-geïnte-

greerde zonnepanelen niet natrekken naar de 

grond in de zin van artikel 5:20 lid 1 sub e jo. 

3:3 lid 1 BW en dus ook in dit kader roerend 

blijven.

Niet-geïntegreerd
Wellicht tegen de verwachting in van som-

mige juristen en financiers, kan op basis van 

het voorgaande worden vastgesteld dat een 

niet-geïntegreerde zonnepaneleninstallatie 

na bevestiging op of aan een gebouw een roe-

rende zaak blijft. De wetgever staat niet 

onwelwillend tegen de interpretatieruimte die 

de wettelijke bepalingen inzake bestanddeel-

vorming en natrekking bieden. Met name als 

in het recht wordt verwezen naar de verkeers-

opvatting biedt dit ruimte om mee te buigen 

met in zwang geraakte overeenkomsten. De 

opkomst van overeenkomsten inzake verhuur 

en (huur)verkoop van zonnepaneleninstalla-

ties vereist het meebuigen van de rechtsprak-

tijk. Het eigendom van de panelen moet in 

handen van de verhuurder of de (huur)verko-

per blijven zolang het huurcontract loopt of 

zolang de laatste betalingstermijn nog niet is 

voldaan. Het is derhalve niet nodig om een 

opstalrecht te bevestigen. Sterker nog het 

vestigen van opstalrechten in dit soort geval-

len is nodeloos complicerend en kostenverho-

gend. Evenmin draagt dit bij aan de mogelijk-

heid voor de rechtspraktijk om mee te buigen 

met de maatschappelijke ontwikkeling. Voor 

deze ontwikkeling is het bovendien gunstig 

indien dakgebonden niet-geïntegreerde zon-

nepaneleninstallaties als roerend moet wor-

den aangemerkt omdat dan de waarde van 

het gebouw waarop de zonnepaneleninstalla-

tie is aangebracht niet wordt verhoogd in het 

kader van de WOZ en voor de overdracht van 

een zonnepaneleninstallatie geen over-

drachtsbelasting verschuldigd is. 
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