
Verklaring gebruik gas en warmte voor tuinbouwdoeleinden conform 

art. 60 Wet belastingen op milieugrondslag. 

Uw huidige gegevens 

Bedrijfsnaam ……………………………………………………………………… 

Adres: ……………………………………………………………………… 

Postcode, plaats ……………………………………………………………………… 

Fysieke locatie aansluiting 

Aansluitadres ……………………………………………………………………… 

Postcode, plaats ……………………………………………………………………… 

EAN-code* ……………………………………………………………………… 

*Let op: indien u meerdere aansluitingen heeft, moet u voor iedere aansluiting een

aparte verklaring invullen.

1. Om in aanmerking te komen voor het verlaagde tuinders tarief verklaart

ondergetekende dat:

1a 

1b 

Aardgas en/of warmte wordt geleverd door:  

Energyhouse B.V. Krijn Taconiskade 434 1087 HW Amsterdam

Bevinden zich op het aansluitadres één of meerdere woonhuizen zonder afzonderlijke 

aansluiting (aparte gasmeter)? 

□ Nee

□ Ja, het aantal woonhuizen achter de bovenstaande aansluiting is: ........ 

1c In het kalenderjaar af te nemen aardgas of warmte (exclusief privégebruik); 

___%* zal worden gebruikt voor de verwarming ter bevordering van het groeiproces van 

tuinbouwproducten op zijn bedrijf. 

___%* zal worden gebruikt voorandere zaken (bijvoorbeeld voor de verwarming van 

kantine, kantoor, handelsactiviteiten of nevenactiviteiten) 

*Let op: de percentages moeten samen opgeteld op 100% uitkomen.

1d Toekomstige ingangsdatum verklaring indien afwijkend van ontvangstdatum: ............... 



2. Verlaagd BTW tarief

Wilt u in aanmerking komen voor het verlaagde btw-tarief?

□ Ja, deze verklaring geldt zowel voor de toepassing van het verlaagde btw-tarief als voor het

(verlaagde) tarief energiebelasting glastuinbouw.

□ Nee, deze verklaring geldt alleen voor het (verlaagde) tarief energiebelasting glastuinbouw.

Mocht achteraf blijken dat de verlaagde tarieven ten onrechte Zijn toegepast en de 

Belastingdienst ertoe overgaat om de te weinig afgedragen energiebelasting bij Energyhouse B.V.

na te heffen, dan zal ondergetekende die nageheven energiebelasting, verhoogd met (eventuele) 

heffingsrente en boete(s), op eerste verzoek terstond aan Energyhouse B.V. vergoeden.

Ondergetekende vrijwaart Energyhouse B.V. voor alle schade die Energyhouse B.V. lijdt en/of

kosten die Energyhouse B.V. maakt in verband met het afgeven van een onjuiste verklaring.

Aldus naar waarheid ingevuld: 

Naam en functie gemachtigde: …………………………………………………………… 

Plaats en datum: …………………………………………………………… 

Handtekening gemachtigde: 

LET OP: Stuur deze verklaring tijdig vóór de gewenste ingangsdatum per e-mail 

naar info@energyhouse.nl



Toelichting 

Geldig voor onbepaalde tijd 

Indien u deze verklaring invult is deze geldig voor onbepaalde tijd, ingaand vanaf de 

ontvangstdatum bij Energyhouse B.V. tenzij u een datum in de toekomst aangeeft in de 

daarvoor bestemde regel. Indien er geen datum wordt ingevuld gaat Energyhouse B.V. er van 

uit dat uw verklaring per ontvangstdatum moet worden toegepast.  

Dit houdt in dat u vanaf nu niet meer jaarlijks een verklaring hoeft in te dienen. Dit houdt 

tevens in dat u wijzigingen in uw situatie zelf aan ons en aan uw netbeheerder moet doorgeven. 

Wijzigingen dient u 2 maanden voor de ingang van de gewijzigde situatie aan ons door te 

geven. Indien u verzuimt wijzigingen (tijdig) door te geven zijn wij genoodzaakt de onterecht 

door u ontvangen korting met u te verrekenen en/of de boete/heffingsrente die de 

belastingdienst aan ons oplegt aan u door te berekenen.  

Algemeen  

Aan tuinders kan voor de levering van aardgas het lage btw-tarief in rekening worden gebracht. 

Dit lage btw-tarief bedraagt momenteel 6%. Ook kunnen tuinders, die aardgas gebruiken voor 

de verwarming ter bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten, in aanmerking 

komen voor het (verlaagde) tarief van de energiebelasting (EB) voor de glastuinbouw. Als 

tuinbouwproducten worden aangemerkt: groenten, fruit en sierteeltproducten. Voorwaarden 

voor verlaagd EB tarief voor de glastuinbouw U komt in aanmerking voor het verlaagd EB-tarief 

als u het aardgas of de warmte gebruikt om het groeiproces te bevorderen van 

tuinbouwproducten: groenten, fruit of sierteeltgewassen.  

Uitzondering  

Gas en warmte die niet voor de verwarming ter bevordering van het groeiproces van 

tuinbouwproducten wordt gebruikt, maar bijvoorbeeld voor de verwarming van een kantine, 

kantoorruimte, handelsactiviteiten of nevenactiviteiten valt niet onder het lage btw-tarief of het 

EB-tarief glastuinbouw. Het percentage dat onder deze activiteiten valt dient u aan te  

geven in de verklaring bij 1c.  

Privégebruik  

Het forfait van 5.000 m3 voor privégebruik is vastgelegd door de overheid. Indien achter de 

aansluiting één of meerdere woonhuizen zitten en u geen aparte gasmeter heeft voor 

privégebruik, dan zal per aangesloten woonhuis 5.000 m3 voor privégebruik worden 

aangemerkt en dus worden afgerekend tegen het reguliere btw- en EB tarief.  



Hulp bij het invullen van uw verklaring 

Vul de verklaring leesbaar (bij voorkeur blauwe pen), naar waarheid en volledig in. Vul bij alle 

vragen een antwoord in! Zonder volledig ingevulde verklaring kunnen wij de eventuele lagere 

belastingtarieven niet doorvoeren in onze facturering. 

1a Aansluitgegevens  

Hier staat de aansluiting waarop de verklaring van toepassing is. Indien u meerdere 

aansluitingen heeft waarop het verlaagd EB-tarief van toepassing is, dient u voor iedere 

aansluiting een aparte verklaring in te leveren bij uw energieleverancier.  

1b Afzonderlijke aansluiting voor uw woonhuis  

Indien zich op het aansluitadres geen woonhuizen bevinden of indien u een afzonderlijke 

aansluiting heeft voor uw woonhuis dient u de eerste optie aan te kruisen. U kunt een 

afzonderlijke aansluiting herkennen als er een aparte gasmeter aanwezig is.  

Indien u géén afzonderlijke aansluiting heeft voor uw woonhuis, dient u optie 2 aan te kruisen 

en dient u aan te geven hoeveel woonhuizen er op de aansluiting zitten die is aangegeven 

onder de kop ‘fysieke locatie aansluiting’ bovenaan uw tuinderverklaring. 

1c Percentage verwarming voor bevorderen van het groeiproces  

Bij vraag 1c van de verklaring vult u in welk deel in percentages van het gasverbruik op de 

desbetreffende aansluiting, na aftrek van het forfaitair bepaalde privégebruik (per aangesloten 

woonhuis 5.000 m3 aftrekken) u voor de verwarming van het groeiproces van 

tuinbouwproducten gebruikt en hoeveel procent u voor andere zaken gebruikt. Bij elkaar 

opgeteld moet dit op 100% uitkomen.  

1d Datum van ingang verklaring 

Indien de verklaring niet direct van toepassing is maar op een bepaalde datum in de toekomst 

dan moet u deze toekomstige datum hier vermelden. Vult u geen datum in dan gaat 

Energyhouse B.V.  ervan uit dat uw verklaring per ontvangstdatum moet worden toegepast. Let

op, deze verklaring kan niet met terugwerkende kracht worden toegepast door de leverancier.  

2 Verlaagd btw-tarief  

Aan tuinders kan voor de levering van aardgas het lage btw-tarief in rekening worden gebracht. 

Dit lage btw-tarief bedraagt momenteel 6%. Indien u in aanmerking wil komen voor het 

verlaagd btw-tarief moet u dat in de verklaring aangeven.  

Inleveren van de verklaring  

U vult per (gas)aansluiting één verklaring in. De Uitvoeringsregeling belastingen op 

milieugrondslag schrijft voor dat u de ingevulde en ondertekende verklaring zendt naar het 

energiebedrijf waarvan u het gas of warmte afneemt. De verklaring is voor u een document van 

groot financieel belang. Het is aan te raden twee kopieën te maken van de door u ingevulde 

verklaring - één voor uw eigen administratie en één voor eventueel andere doeleinden. Het 

originele exemplaar verzendt u per e-mail aan Energyhouse B.V.

Meer informatie  

Wilt u meer weten over deze specifieke verklaring dan kunt u de brochure ‘Verklaring gebruik 

gas en warmte voor tuinbouwdoeleinden’ opvragen bij Het LNV-Loket, telefoon 0800-22 333 22 

of via www.minlnv.nl/loket.  




