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Afnemer/verbruiker :

Bedrijfsnaam : ................................................................................................................................................
Adres :  ................................................................................................................................................
Plaats :  ................................................................................................................................................
Klantnummer : ................................................................................................................................................
BTW-nummer : ................................................................................................................................................

Aansluiting : ................................................................................................................................................
EAN-code aansluiting : ................................................................................................................................................

Let op: Indien u meerdere aansluitingen heeft moet u voor iedere aansluiting een aparte verklaring invullen.

Verklaring tuinbouwdoeleinden
Om in aanmerking te komen voor het verlaagd tarief aardgas glastuinbouw voor de energiebelas-
ting (en/of BTW), dient de afnemer te verklaren dat het afgenomen aardgas (als verwarmingsbron) 
wordt gebruikt ter bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten (glastuinbouw).
Voor nadere toelichting zie ook § 7.8.2 Handboek milieubelastingen (versie 2014).
(http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/hand-
boek_milieubelastingen)

Verlaagd energiebelasting tarief aardgas glastuinbouw
Om in aanmerking te komen voor het verlaagd energiebelasting tarief aardgas verklaart afnemer dat:
•  op bovengenoemde aansluiting voor aardgas t.z.v. privegebruik:

o Geen, woonhuis is aangesloten.

o Wel,  een of meerdere woonhuizen zijn aangesloten, namelijk ............. (aantal) woonhui(s)(zen).

Privégebruik:
Indien achter de aansluiting een of meerdere woonhuizen zitten en u geen aparte gasaansluiting heeft voor privégebruik, 
dan zal per aangesloten woonhuis 5.000 m3 voor privégebruik worden aangemerkt en afgerekend worden tegen het  
reguliere BTW en EB tarief.

 

       Paraaf : .................................................

Verklaring aardgas glastuinbouw

Leverancier : Hezelaer Energy B.V.
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Vul percentage tuinbouw / niet-tuinbouw in :

• Van het af te nemen aardgas (exclusief privégebruik), zal:

_____ %  worden gebruikt voor de verwarming ter bevordering van het groeiproces van tuin- 
 bouwproducten (zie toelichting).
_____ % worden gebruikt voor andere doeleinden/niet-tuinbouw (bijvoorbeeld voor de verwar- 
 ming van kantine, kantoor, handelsactiviteiten of nevenactiviteiten).
 +/+
_____
100 %

Opmerking: Indien geen opgave wel/geen woonhuis dan wel geen splitsing % tuinbouw / niet-tuinbouw door u is ingevuld, 
gaat Hezelaer Energy B.V. er bij de berekening van de energiebelasting expliciet vanuit dat geen woonhuis is aangesloten 
en het volledige aardgasverbruik wordt gebruikt voor de verwarming ter bevordering van het groeiproces van tuinbouw-
producten.

Verlaagd BTW-tarief aardgas glastuinbouw
Om in aanmerking te komen voor het verlaagd tarief aardgas glastuinbouw voor de energiebelas-
ting (en/of BTW), dient de afnemer te verklaren dat het afgenomen aardgas (als verwarmingsbron) 
wordt gebruikt ter bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten (glastuinbouw).
Voor nadere toelichting zie ook § 7.8.2 Handboek milieubelastingen (versie 2014).
(http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/hand-
boek_milieubelastingen)

Verlaagd energiebelasting tarief aardgas glastuinbouw
Wilt u in aanmerking komen voor het verlaagde BTW tarief? Kruis 1 van beide opties aan:

o Ja, deze verklaring geldt dan zowel voor de toepassing het verlaagde BTW tarief als het  
 verlaagde tarief energiebelasting glastuinbouw.
 Hezelaer past het verlaagde BTW tarief eveneens toe over de namens de netbeheerder gefactureerde capaci- 
 teitstarieven in het geval van een gasaansluiting met een capaciteit van maximaal 40 m3/uur.

o Nee,  deze verklaring geldt dan alleen voor het verlaagde tarief energiebelasting
 glastuinbouw.

Privégebruik:
Indien achter de aansluiting een of meerdere woonhuizen zitten en u geen aparte gasaansluiting heeft voor privégebruik, 
dan zal per aangesloten woonhuis 5.000 m3 voor privégebruik worden aangemerkt en afgerekend worden tegen het regu-
liere BTW en EB tarief.

Netberheerder - transport van gas door middel van pijpleidingen
In geval van levering van gas per pijpleiding wordt het transport van gas als een aparte dienst aange-
merkt voor de BTW. Indien Hezelaer Energy B.V. ook deze transportkosten/capaciteitstarief namens 
uw regionale netbeheerder factureert, kunt u ook in aanmerking komen voor het verlaagd BTW op 
deze transportkosten/capaciteitstarief. U kunt hieronder de naam en adresgegevens van uw netbe-
heerder opgeven.

U hoeft in dat geval geen kopie van de in het verleden /recentelijk afgegeven tuindersverklaring aan 
uw netbeheerder aan Hezelaer Energy B.V. op te sturen om in aanmerking te komen voor het ver-
laagde BTW tarief t.z.v. het capaciteitstarief dat Hezelaer Energy B.V. namens uw netbeheerder zal 
factureren.
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Kruis hier de netbeheerder aan van de gasaansluiting waarvoor deze verklaring wordt ingevuld :   

o  Enexis B.V.   - Magistratenlaan 116, 5223 MB ’s-Hertogenbosch
o  Stedin Netbeheer B.V.   - Blaak 8, 3011 TA Rotterdam
o  Liander N.V.   - Utrechtseweg 68, 6812 AH Arnhem
o  DELTA Netwerkbedrijf B.V.  - Stationspark 28, 4462 DZ Goes
o  Cogas Infra en Beheer B.V.  - Rohofstraat 83, 7605 AT Almelo
o  N.V. Rendo   - Sethweg 1, 7942 LA Meppel
o  Westland Infra Netbeheer B.V.  - Nieuweweg 1, 2685 AP Poeldijk
o  Edinet B.V.   - Wekkerstraat 25, 5652 AN Eindhoven

Indien u echter een aparte nota ontvangt van uw netbeheerder voor het transport dan wel voor overige 
diensten die onder het 6% BTW tarief vallen, dan dient u tevens een tuinbouwverklaring op te sturen 
aan uw netbeheerder ten behoeve van haar facturatie, indien zulks in het verleden niet is gedaan.

Toelichting op werking verklaring
Wordt door ondergetekende ten onrechte een verklaring, een onjuiste verklaring ingeleverd dan wel 
de afgegeven verklaring niet wordt ingetrokken bij wijzigingen in de situatie die van invloed zijn op de 
heffing van energiebelasting, dan kan de leverancier hiervoor niet verantwoordelijk worden gesteld. 
Mocht bij controles door de Belastingdienst blijken, dat op basis van deze verklaring ten onrechte het 
verlaagd (BTW en/of energiebelasting) tarief is verleend, dan bestaat de mogelijkheid dat de Belas-
tingdienst, de door de leverancier te weinig afgedragen belasting, rechtstreeks naheft bij de afnemer.

Indien de Belastingdienst om welke reden dan ook bij de leverancier zal naheffen, dan zal de leveran-
cier deze naheffing (inclusief eventuele boetes en renten indien van toepassing) op ondergetekende 
verhalen. Daarom is van belang dat wijzigingen in de situatie die van invloed zijn op de belasting-
heffing (bijv. niet langer voldoen voorwaarden verlaagd tarief), door de afnemer onmiddellijk aan de 
leverancier worden gemeld.

Het is ondergetekende bekend, dat zij haar administratie zodanig dient in te richten, dat daarin op 
overzichtelijke wijze de gegevens zijn opgenomen omtrent alle voor het desbetreffende verlaagde ta-
rief van belang zijnde bedrijfshandelingen. Tevens is het haar bekend, dat zij de hoeveelheid product 
waarop het verlaagde tarief ziet, dient te meten met behulp van meters, indien het product mede 
betrokken wordt voor andere doeleinden dan waarvoor het verlaagde tarief toegepast kan worden.

U hoeft in dat geval geen kopie van de in het verleden /recentelijk afgegeven tuindersverklaring aan 
uw netbeheerder aan Hezelaer Energy B.V. op te sturen om in aanmerking te komen voor het ver-
laagde BTW tarief t.z.v. het capaciteitstarief dat Hezelaer Energy B.V. namens uw netbeheerder zal 
factureren.

Wijzigingen in de situatie
Wijzigingen in de situatie die van invloed zijn op de belastingheffing, zullen door ondergetekende 
onmiddellijk dan wel uiterlijk binnen 6 weken na die wijziging worden medegedeeld onder afgifte van 
een nieuwe verklaring aan leverancier. Wordt het aardgas niet langer gebruikt voor tuinbouwdoel-
einden, dan dient u de afgegeven verklaring binnen 6 weken expliciet in te trekken. Mocht blijken dat 
dit verzuimd is en/of te laat doorgegeven is, zal Hezelaer Energy B.V. genoodzaakt zijn alsnog het 
reguliere belastingtarief in rekening te brengen inclusief eventuele boetes en renten.
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Ingangstijdstip verklaring
De door de afnemer verzochte toepassing van het verlaagd EB/BTW tarief, zal door Hezelaer 
Energy B.V. slechts worden toegepast met ingang van de maand waarin de verklaring is onderte-
kend en gedagtekend. Het tijdig indienen van een getekende verklaring d.w.z. voorafgaand aan de 
levering is belangrijk.
Voor nadere toelichting zie ook § 7.8.2 Handboek milieubelastingen (versie 2014).

WKK verklaring
Indien (tevens) sprake is van afname van aardgas ten behoeve van een WKK-installatie, dan dient 
de verbruiker ook jaarlijks een WKK-verklaring in te leveren bij de leverancier. Het WKK-gas ver-
bruik kan dan vrijgesteld worden van heffing van energiebelasting.

U kunt een WKK-verklaring aanvragen bij Hezelaer Energy B.V.

Aldus naar waarheid ingevuld :

Naam  gemachtigde : ................................................................................................................................................
Functie :   ................................................................................................................................................
Plaats :     ................................................................................................................................................
Datum :    ................................................................................................................................................

Handtekening gemachtigde :  ...........................................................................................................................

De verklaring is voor u een document van groot financieel belang. Het is aan te raden twee ko-
pieën te maken van de door u ingevulde verklaring, een voor uw eigen administratie en een voor 
eventueel andere doeleinden.

Toesturen van de getekende verklaring kan op een van onderstaande wijzen:
Post :   Hezelaer Energy B.V., Ulvenhoutselaan 12, 4835 MC Breda
E-mail :  service@hezelaer.nl

De wetteksten en officiële publicaties kunt u onder andere raadplegen op www.overheid.nl. On-
der de rubriek Wet- en regelgeving en Officiële Publicaties kunt u de desbetreffende bepalingen  
vinden. Het Handboek milieubelastingen is te downloaden via  (www.belastingdienst.nl/wps/wcm/
connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/handboek_milieubelastingen)

Toelichting tuinbouwverklaring
Belangrijkste voorwaarden voor de tuinbouwverklaring
U kunt deze tuinbouwverklaring van Hezelaer Energy B.V. alleen gebruiken indien u van de Dienst 
Regelingen de verklaring ‘Gebruik gas en warmte voor tuinbouwdoeleinden’ hebt ontvangen. Hebt 
u deze niet ontvangen dan dient u deze eerst aan te vragen. Om in aanmerking te komen voor 
deze verklaring dient u te voldoen aan de volgende voorwaarden:
•  U gebruikt het aardgas of de warmte (bijv. via aansluiting op stadsverwarming) om het groei- 
 proces van tuinbouwproducten te bevorderen: groenten, fruit en sierteeltgewassen.
•  Uit de gegevens van de laatst gehouden Landbouwtelling blijkt dat de tuinbouw- 
     producten, waarvoor u een verklaring aanvraagt op uw bedrijf voorkomen. De omvang moet  
 ten minste drie Nederlandse grootte-eenheden zijn.
• U bent als relatie met al uw bedrijfsvestigingen bij DR geregistreerd als actief bedrijfsvoerder.
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Onbepaalde tijd
Met ingang van 1 januari 2009 is de tuinbouwverklaring in principe geldig voor onbepaalde tijd. 
Vanaf 2009 is het derhalve niet langer noodzakelijk dat jaarlijks een verklaring wordt ingeleverd bij 
de energieleverancier en netbeheerder.

Nieuwe verklaring
Het wel jaarlijks indienen is echter altijd mogelijk en soms wenselijk. Indien u bijvoorbeeld zelf geen 
kopie meer heeft van de ingediende verklaring voor 2009, is het aan te raden om een nieuwe ver-
klaring in te dienen. Ook bij veranderingen in de bedrijfsvoering of bij het niet meer juist zijn van 
de gegevens (bijv. een gewijzigde verhouding gebruikt gas/warmte groeiproces & overig verbruik) 
dient u een nieuwe verklaring in te leveren bij uw energieleverancier en netbeheerder. Ook bij wis-
seling van leverancier (ook gedurende kalenderjaar) dient de nieuwe leverancier over een nieuwe 
tuinbouwverklaring te beschikken.

Indien u niet langer in aanmerking komt voor het verlaagde BTW-tarief en/of tarief energiebelas-
ting glastuinbouw, dient u dit uiterlijk twee maanden voor de gewijzigde situatie zich voordoet, te 
melden bij uw energieleverancier en netbeheerder. Indien u dit verzuimt, zijn wij genoodzaakt de 
ontrecht door u ontvangen korting met u te verrekenen en/of de boete die de Belastingdienst aan 
ons oplegt aan u door te berekenen.

Verwarming ter bevordering van het groeiproces
Onder verwarming ter bevordering van het groeiproces wordt verstaan:
•  behandelen van bloembollen door verwarming van de grond met behulp van een buizennet.
•  forceren van rabarber, witlof en asperges.
•  drogen van tuinbouwzaden.
•  verwarmen van ruimten voor het prepareren van plantuitjes.
•  door verbranding opwekken van kooldioxide.
•  ontsmetten van tuinbouwgrond door grondstomen.
•  stomen ofwel kiemvrij maken van mest voor de champignonkwekerij.
•  bestrijden van nachtvorst in boomgaarden met kachels.
•  in cellen in bloei trekken van trekheesters.
•  verwarmen van kassen en warenhuizen voor tuinbouwproducten en champignoncellen.
•  verwarmen van bloembollenschuren voor bloemknopbevordering en kwaliteitsbehandeling
•  het prepareren van aardbeienplanten.

Deze verklaring is ook van toepassing voor tuinders die geleverde warmte gebruiken voor verwar-
ming ter bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten. Deze warmte dient dan door 
middel van een ondergronds leidingennet (bijvoorbeeld stadsverwarming) geleverd te worden.

Privegebruik
Indien achter de aansluiting één of meerdere woonhuizen zitten en u geen aparte gasaansluiting 
heeft voor privégebruik, dan zal per aangesloten woonhuis 5.000 m3 voor privégebruik worden 
aangemerkt en afgerekend worden tegen het reguliere BTW- en EB-tarief.

Verwarming andere zaken / niet-tuinbouw
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, vallen 
nooit onder het lage BTW-tarief of het verlaagde EB-tarief glastuinbouw. Het aandeel dat onder deze 
activiteiten valt dient u te vermelden bij punt 2 in de verklaring.
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