Glastuinbouw
VERKLARING GASVERBRUIK VOOR
GLASTUINBOUW

Fiscale Regeling
Er gelden, onder voorwaarden, verlaagde tarieven Energiebelasting (EB) en Opslag Duurzame Energie (ODE) voor aardgas
dat wordt gebruikt als verwarmingsbron voor het bevorderen van het groeiproces van tuinbouwproducten.
Door deze verklaring af te geven verzoekt u De Groene Stroomfabriek om de verlaagde tarieven toe te passen.

Voorwaarden & toelichting
▪

Deze verklaring is doorlopend geldig.

▪

Een volledig ingevuld en ondertekend exemplaar van deze verklaring dient door De Groene Stroomfabriek te zijn
ontvangen vóór aanvang van de levering door De Groene Stroomfabriek.

▪

Het aardgas wordt gebruikt om het groeiproces van tuinbouwproducten te bevorderen; groenten, fruit en
sierteeltgewassen.

▪

De fiscale regeling mag niet worden toegepast als de klant een onderneming in moeilijkheden is.
In het Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag wordt concreet aangegeven wat onder ondernemingen in
moeilijkheden moet worden verstaan, waarbij wordt aangesloten bij in de praktijk bestaande signalen dat het bedrijf in
moeilijkheden verkeert (het gaat om situaties waarin het bedrijf niet of niet langer levensvatbaar is).

▪

De klant dient:
▪ zijn administratie zodanig in te richten dat daarin op overzichtelijke wijze de gegevens zijn opgenomen omtrent
alle voor de onderhavige fiscale regeling van belang zijnde bedrijfshandelingen;
▪ ter vaststelling van de hoeveelheid aardgas waarop de verlaagde tarieven zien, deze hoeveelheid te meten met
behulp van meters, indien het aardgas mede betrokken wordt voor andere doeleinden dan waarvoor de
verlaagde tarieven toegepast kunnen worden;
▪ de afwijking van het percentage van het verbruik ten behoeve van groeiprocessen, op basis van het werkelijke
gebruik na afloop van de verbruiksperiode binnen twee weken door te geven;
▪ alle informatie en wijzigingen in de situatie die van invloed zijn op de toepassing van de fiscale regeling
onmiddellijk, dan wel uiterlijk binnen 6 weken na die wijziging, schriftelijk te melden aan De Groene
Stroomfabriek onder afgifte van een nieuwe verklaring.

▪

De klant trekt de verklaring binnen 6 weken schriftelijk in, indien het door hem afgenomen gas niet langer wordt
gebruikt voor het hierover vermelde doel. In de te ondertekenen verklaring wordt de datum van wijziging van gebruik
opgenomen.
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▪

De klant draagt verantwoordelijkheid voor de juistheid van de op en bij deze verklaring verstrekte gegevens en voor het
tijdig aan De Groene Stroomfabriek doorgeven van alle wijzigingen en informatie die in het kader van deze verklaring
relevant zijn. Het verstrekken van onjuiste gegevens en het niet tijdig doorgeven van wijzigingen en informatie kunnen
onder andere tot gevolg hebben dat de Belastingdienst EB, ODE en btw naheft en daarbij boetes en belastingrente in
rekening brengt. Alle gevolgen van het verstrekken van onjuiste gegevens en het niet tijdig doorgeven van wijzigingen
en informatie zijn volledig voor rekening van de klant.

Verwarming ter bevordering van het groeiproces
Bij verwarming ter bevordering van het groeiproces gaat het om het verwarmen van kassen en warenhuizen waarin
tuinbouwproducten worden gekweekt.
Verder kunnen onder de post worden gerangschikt de levering van gas dat wordt gebruikt voor:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

de verwarming van bloembollenschuren voor bloemknopbevordering en kwaliteitsbehandeling van de bloembollen;
de behandeling van bloembollen door verwarming van de grond via een buizennet;
de teelt en het drogen van tuinbouwzaden;
de verwarming ten behoeve van het prepareren van plantuitjes met het doel de kwaliteit van consumptie-uitjes te
verbeteren;
de opwekking van stoom voor het ontsmetten van tuinbouwgronden;
het stomen (kiemvrij maken) van de mest die benodigd is voor het kweken van champignons;
de verwarming van champignoncellen;
de bestrijding van nachtvorst in boomgaarden met kachels;
het forceren van rabarber en witlof;
het in cellen in bloei trekken van trekheesters.

Privégebruik
De verlaagde tarieven voor EB en ODE zijn niet van toepassing op het privégebruik. Voor de energiebelasting is in de Wet
belastingen op milieugrondslag bepaald dat per woning 5.000 m³ over een verbruiksperiode van twaalf maanden voor
privégebruik in de heffing wordt betrokken als dat privégebruik niet afzonderlijk wordt gemeten. Bij verbruiksperioden
korter dan twaalf opeenvolgende maanden wordt het privégebruik tijdsevenredig berekend over 5.000 m³ gas. Als het
privégebruik wel afzonderlijk wordt bemeten moet op basis van de werkelijk gemeten hoeveelheden het privégebruik van
het lage tarief worden uitgezonderd en tegen het normale tarief worden belast. In het tijdvak waarin de jaarlijkse afrekening
wordt ontvangen moet afrekening voor dit privégebruik tegen het reguliere tarief voor EB en ODE plaatsvinden.

Gebruik voor overige doeleinden
Gas en warmte die u niet voor de verwarming van tuinbouwproducten gebruikt, maar bijvoorbeeld voor de verwarming van
een kantine of kantoorruimte, handelsactiviteiten of nevenactiviteiten, en het hierboven genoemde privégebruik van voor
verwarming van woningen, vallen niet onder de verlaagde tarieven voor EB en ODE. In de verklaring geeft u aan hoeveel
procent van het geleverde gas u naar verwachting toepast voor verwarming van tuinbouwproducten en hoeveel procent
voor deze overige doeleinden. Na afloop van iedere verbruiksperiode geeft de afnemer aan de leverancier binnen twee
weken schriftelijk (bijvoorbeeld per e-mail) door hoeveel procent in dat jaar in werkelijkheid is gebruikt voor de verwarming
van tuinbouwproducten en hoeveel procent voor overige doeleinden. Tevens geeft hij daarbij de meterstanden en het
werkelijke gasverbruik van de bemeterde woonhuizen door.
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Gegevens
Klant
Bedrijfsnaam
KvK-Nummer
Btw-nummer
Klantnummer
Contactpersoon
E-mailadres
Telefoonnummer
Adres
Postcode & plaats

Leverancier
Bedrijfsnaam
E-mailadres
Telefoonnummer
KvK-Nummer

De Groene Stroomfabriek
contact@degroenestroomfabriek.nl
088 105 11 33
62318381

Adres
Postcode & plaats
Btw-nummer
IBAN

Kerkenbos 1057b
6546BB Nijmegen
8547.64.598.B.01
NL02RABO0300899548

Ondergetekende verklaart het volgende:
(kruis aan wat van toepassing is)
☐ Het aardgas wordt gebruikt voor verwarming ter bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten.
☐

Het aardgas wordt tevens gebruikt voor overige doeleinden, die apart zijn bemeterd (inclusief één of meerdere
woonhuizen).

☐

Het aardgas wordt tevens gebruikt voor één of meerdere woonhuizen, die niet apart zijn bemeterd

☐

Klant is geen onderneming in moeilijkheden.

☐

Klant voldoet aan de voorwaarden voor toepassing van de verlaagde tarieven zoals hierboven beschreven onder
Voorwaarden & toelichting, is akkoord met deze voorwaarden, zal deze naleven en zal handhaving ervan
accepteren.
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Gegevens installatie
Leveringsadres
Postcode & plaats
EAN-code aansluiting *
Aantal aangesloten woonhuizen dat niet
apart wordt bemeterd voor het gasverbruik
Gasverbruik t.b.v. groeiprocessen (in % van
totale te leveren hoeveelheid gas, incl.
woonhuis/woonhuizen, per kalenderjaar)
Gewenste ingangsdatum verlaagd tarief
* Let op: Indien u meerdere aansluitingen heeft dient u voor iedere aansluiting een aparte verklaring in te vullen!

Ondertekening
Ondergetekende verklaart tekeningsbevoegd namens de klant te zijn en deze verklaring met bijbehorende bijlage(n) volledig
en naar waarheid te hebben ingevuld en verstrekt. Als deze verklaring is ondertekend door een derde die door de klant is
gemachtigd, dient de terzake afgegeven machtiging als bijlage bij deze verklaring te worden verstrekt.
Voorletters &
achternaam
Functie
Plaats & datum
Handtekening
Zet a.u.b. ook uw paraaf onderaan iedere pagina van deze verklaring

Volmacht
Klant geeft tevens
andere
verklaring(en) af
aan De Groene
Stroomfabriek

☐ niet van toepassing
☐ de volmacht is als bijlage bijgevoegd
☐ nee
☐ ja, te weten:

Het toesturen van de ingevulde en ondertekende verklaring met bijlage(n) kan via contact@degroenestroomfabriek.nl.
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