


Duurzame belastingverordening



Stavaza

• Inventarisaties en uitwerkingen

• https://vng.nl/onderwerpenindex/belastingen/ozb/
nieuws/uitwerking-duurzaam-alternatief-ozb

• Gedoe en moties

• Concept klimaatakkoord

https://vng.nl/onderwerpenindex/belastingen/ozb/nieuws/uitwerking-duurzaam-alternatief-ozb


Stavaza (2)

• Referendum over conceptklimaatakkoord op 20 
maart

• April commissie financiën over klimaatakkoord

• Mei neemt VNG bestuur besluit over tekenen



Centrale vragen

• Wie pakt regie?

• Hoe gaan we het betalen?



Wie pakt de regie?

• Rijk

• Provincie

• Regionale Energie Strategie (RES)

• Gemeente



Regie gemeente

• Woonwarmtevisie verplicht in 2021

• Per wijk

• Inclusief financiën



Hoe te betalen?

• Conceptklimaatakkoord: er komt een vorm van 
gebouwgebonden financiering

• Wat is dat?



Hoe te betalen?

• Gebouwgebonden financiering bestaat al en heet 
onroerende zaakbelasting

• Gebiedsgerichte tijdelijke opcenten Ozb obv
wijkwarmtevisie door overheid die de regie krijgt. 



220 Gemeentewet

• Ter zake van binnen de gemeente gelegen 
onroerende zaken kunnen worden geheven:

• a. (ozb)

• b. opcenten op de hoofdsom van de in onderdeel a, 
onder 2°, bedoelde belasting ter zake van de in een 
bepaald gedeelte van de gemeente gelegen 
onroerende zaken ten behoeve waarvan de 
gemeente kosten van voorzieningen in het kader 
van de energietransitie voor haar rekening heeft 
genomen



220f Gemeentewet

• 3. De opcenten, bedoeld in artikel 220, onder b, 
worden uitgedrukt in een percentage van de 
hoofdsom van de belasting, bedoeld in artikel 220, 
onder a, ten tweede.

• 4. Het aantal opcenten bedoeld in artikel 220, 
onder b, wordt per bepaald gedeelte van de 
gemeente gelijkelijk vastgesteld.



Verordening opcenten

• Artikel 1 Opcenten op de onroerende-zaakbelasting

• Het aantal opcenten op de hoofdsom van de 
eigenarenbelasting, bedoeld in artikel 1 van de in het 
kalenderjaar in de gemeente geldende verordening 
onroerende-zaakbelastingen, bedraagt ter zake van de 
onroerende zaken gelegen binnen de omlijning op de 
bij deze verordening behorende en als zodanig 
gewaarmerkte kaart:

• a. die [rood] gemarkeerd is [aantal];

• b. die [geel] gemarkeerd is [aantal];

• c. enz.



Artikel 2 Looptijd belastingheffing

• 1. De opcenten bedoeld in artikel 1, aanhef en 
onder a, worden geheven voor een periode van 
[maximaal …] jaar.

• 2. De opcenten bedoeld in artikel 1, aanhef en 
onder b, worden geheven voor een periode van 
[maximaal …] jaar.

• 3. Enz..



Artikel 3 Wijze van heffing en invordering

• De opcenten worden geheven en ingevorderd op 
dezelfde wijze als de eigenarenbelasting, bedoeld in 
artikel 1.


