
 

ENERGIEBELASTING VERKLARING 2021 
AARDGAS 

 
VERLAAGD TARIEF AARDGAS GLASTUINBOUW 

VERKLARING GLASTUINBOUW 
 

Leverancier:   Essent Energie Verkoop Nederland BV 

Willemsplein 4, 5211 AK ’s-Hertogenbosch 
 

Afnemer/verbruiker 

Bedrijfsnaam   : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Adres    : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
Plaats    : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Klantnummer   : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
KvK-nummer   : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
BTW-nummer   : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

Fysieke locatie aansluiting 
Adres van de aansluiting *1 : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
EAN-code(s) *2   : ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

*1 Dit betreft de aansluiting waarvoor deze verklaring wordt ingevuld. Indien meerdere aansluitingen op het adres aanwezig zijn waar afnemer ook daadwerkelijk 
gebruik van maakt, dient voor iedere aansluiting een aparte verklaring te worden ingevuld. Indien u op meerdere adressen een dergelijke aansluiting heeft, 

dient u voor ieder adres een aparte verklaring in te vullen.  
*2 Indien de aansluiting meerdere EAN-codes heeft, dient u deze te vermelden. 

 

VERKLARING TUINBOUWDOELEINDEN 
Om voor 2021 in aanmerking te komen voor het verlaagd tarief aardgas glastuinbouw voor de energiebelasting en 
opslag duurzame energie, 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 2020) 
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/handboek_milieubelastingen 

LET OP: Vanaf 1-1-2018: hoger btw-tarief voor tuinders 

Met ingang van 1 januari 2018 geldt voor de levering en transport van aardgas aan tuinders het reguliere btw-tarief van 21%.  

Voor de energiebelasting blijft er een lager tarief gelden over de levering van aardgas aan tuinders zowel voor als na 2018.  

 

VERLAAGD ENERGIEBELASTING TARIEF AARDGAS GLASTUINBOUW 

Om in aanmerking te komen voor het verlaagde energiebelasting en opslag duurzame energie tarief aardgas 

verklaart ondergetekende het volgende. 

 

1 Privégebruik:  

Wordt het aardgas mede privé gebruikt in een of meerdere woonhuizen zonder afzonderlijke  

gasmeter? (in dat geval wordt per woonhuis 5.000m3 als privégebruik aangemerkt) 

 Nee 

 Ja, het aantal woonhuizen zonder afzonderlijke meter is: ____ (aantal) woonhui(s)(zen) 

Privégebruik: 

Het forfait van 5.000 m3 voor privégebruik is vastgelegd door het Ministerie van Financiën. Indien achter de aansluiting één of meerdere 

woonhuizen zitten en u geen aparte gasaansluiting (aparte gasmeter)  heeft voor privégebruik, dan zal per aangesloten woonhui s 5.000 m3 voor 

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

 

2 Bedrijfsgebruik:  

Van het afgenomen gas, exclusief het gas dat gebruikt wordt in woonhuizen zonder afzonderlijke  

meter, zal: 

      _____ % worden gebruikt voor de verwarming ter bevordering van het groeiproces van  

                    tuinbouwproducten (zie toelichting) 

      _____ % worden gebruikt voor overige zaken (bijvoorbeeld voor de verwarming van  

                     kantine, kantoor, handelsactiviteiten of nevenactiviteiten) 

           100 % 

 

3 Verklaring ‘geen onderneming in moeilijkheden’ 

Ondergetekende verklaart dat de verbruiker van het gas geen onderneming in moeilijkheden is zoals bedoeld in 

artikel 60, lid 2 Wet Belastingen op milieugrondslag. Voor nadere toelichting zie Toelichting Tuinbouwverklaring als ook § 7.8.2  

Handboek milieubelastingen (versie 2020)  

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/handboek_milieubelastingen  

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/handboek_milieubelastingen
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/handboek_milieubelastingen


 
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 en opslag duurzame energie, 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 energiebelasting en opslag duurzame energie tarief is verleend, dan bestaat de mogelijkheid dat de 

Belastingdienst, 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 leverancier 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 belastingheffing (bijv. niet langer voldoen 
voorwaarden verlaagd tarief waaronder het in worden van een onderneming in moeilijkheden), 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 tarief 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. 
 
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 tuinbouwdoeleinden, 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 Essent 

Retail Energie genoodzaakt zijn alsnog het reguliere belastingtarief in rekening te brengen inclusief eventuele 

boetes en renten. 
 

INGANGSTIJDSTIP VERKLARING 

De door de afnemer verzochte toepassing van het verlaagd EB/ODE tarief, zal door Essent Energie Verkoop 

Nederland BV slechts worden toegepast met ingang van de maand waarin de verklaring is ondertekend en 

gedagtekend (voor nieuwe klanten). 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 2020). 
 
 
Aldus naar waarheid ingevuld: 

 

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

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

Handtekening gemachtigde :   

 

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.  

 

Toesturen van de getekende verklaring kan op onderstaande wijze: 

 
Mail:  Essent Energie Verkoop Nederland BV 
  contactzakelijk@essent.nl 

 
De wetteksten en officiële publicaties kunt u onder andere raadplegen op www.overheid.nl. Onder de rubriek Wet- en regelgeving en Officiële Publicaties kunt u de desbetreffende bepalingen 
vinden. Het Handboek milieubelastingen(versie 2020)  is te downloaden via  
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/handboek_milieubelastingen 
 
 
 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/handboek_milieubelastingen


 
TOELICHTING TUINBOUWVERKLARING 

 

LET OP: Vanaf 1-1-2018: hoger btw-tarief voor tuinders 

Met ingang van 1 januari 2018 geldt voor de levering en transport van aardgas aan tuinders het reguliere btw-tarief van 21%.  

Voor de energiebelasting/opslag duurzame energie blijft er een lager tarief gelden over de levering van aardgas aan tuinders zowel voor als na 

2018. 

 

Belangrijkste voorwaarden voor de tuinbouwverklaring 

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 groeiproces van tuinbouwproducten te bevorderen: 

groenten, fruit en sierteeltgewassen.  

• Uit de gegevens van de laatst gehouden Landbouwtelling blijkt dat de tuinbouwproducten, 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. 

 

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 zel f geen kopie meer heeft van de ingediende 

verklaring, is het aan te raden om een nieuwe verklaring 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 wisseling 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 tarief energiebelasting glastuinbouw, dient u dit uiterlijk twee maanden vòòr de 

gewijzigde situatie zich voordoet (bijv. u bent voornemens om uw glastuinbouw bedrijf te beëindigen maar blijft wel gas afnemen), 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 verwarming ter bevordering van het  groeiproces van 

tuinbouwproducten. Deze warmte dient dan door middel van een ondergronds leidingennet (bijvoorbeeld stadsve rwarming) geleverd te worden. 

 

Privégebruik 

Het forfait van 5.000 m3  voor privégebruik is vastgelegd door het Ministerie van Financiën. Indien achter de aansluiting één of meerdere 

woonhuizen zitten en u geen aparte gasaansluiting (aparte gasmeter)  heeft voor privégebruik, dan zal per aangesloten woonhuis 5.000 m3 voor 

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

Indien zicht op het aansluitadres geen woonhuizen bevinden of indien u een afzonderlijke aansluiting (aparte gasmeter) 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 en bekend is bij uw 

netbeheerder. Indien u geen 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. 

 

Percentage verwarming voor bevordering van het groeiproces 

Bij vraag 2 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.  



 

 

Gas dat u niet voor de verwarming van tuinbouwproducten gebruikt, maar bijvoorbeeld voor de verwarming van een kantine of kantoorruim te, 

handelsactiviteiten of nevenactiviteiten, vallen nooit onder het verlaagde EB-tarief glastuinbouw. Het aandeel dat onder deze activiteiten valt dient 

u te vermelden bij punt 2 in de verklaring. Bij elkaar opgeteld  moet dit op 100% uitkomen. 

 

‘Onderneming in moeilijkheden’ 

Vanaf 2016 is in de Wet belastingen op milieugrondslag bepaald  het verlaagde tarief niet van toepassing op bedrijven in financiële problemen c.q. 

niet langer levensvatbare bedrijven. Door de wetgever zijn de omstandigheden beschreven waarin het bedrijf van een verbruiker wordt geacht niet 

of niet langer levensvatbaar te zijn. 

 

Artikel 60, lid 2, van de wet bepaalt dat het verlaagde tarief niet wordt toegepast als de verbruiker een onderneming in moeilijkheden is. In artikel 

21c, lid 1, van het besluit is bepaald dat sprake is van een onderneming in moeilijkheden, wanneer deze niet levensvatbaar is. Dat is het geval als 

1 of meer van de volgende omstandigheden zich voordoen (artikel 21c, lid 2, van het besluit):  

a. de verbruiker heeft verzocht om uitstel van betaling van een belastingschuld, maar dit verzoek is door de ontvanger onherroepelijk 

afgewezen omdat hij het bedrijf niet levensvatbaar acht; 

b. de verbruiker heeft aan zijn schuldeisers een verzoek gedaan om een crediteurenakkoord te sluiten tot vermindering of kwijtschelding 

van de uitstaande vorderingen; 

c. aan de verbruiker is surseance van betaling toegestaan als bedoeld in artikel 222 van de Faillissementswet; 

d. de verbruiker is bij rechterlijk vonnis in staat van faillissement verklaard als bedoeld in artikel 1 van de Faillissementswet. 

  

Wanneer 1 of meer van deze omstandigheden zich voordoen, meldt de verbruiker binnen 8 weken schriftelijk aan de leverancier van het aardgas 

dat hij niet langer in aanmerking komt voor het verlaagde tarief omdat hij een onderneming in moeilijkheden is. Hij vermeldt daarbij de datum 

waarop deze wijziging is ingetreden. De leverancier van het aardgas beëindigt de toepassing van het verlaagde tarief 3 maanden na de datum 

genoemd in de melding van de verbruiker, tenzij deze melding is gevolgd door een intrekking van deze melding (artikel 21c, lid 3, van het besluit).  

 

Artikel 21c, lid 4, van het besluit bepaalt dat de hiervoor genoemde omstandigheden zich niet hebben voorgedaan, wanneer binnen de termijn  van 

8 weken: 

ad a. de verbruiker de belastingschuld waarvoor uitstel van betaling was verzocht volledig heeft voldaan;  

ad b. de schuldeisers van de verbruiker het verzoek om een crediteurenakkoord te sluiten honoreren;  

ad c. de beschikking waarbij de surseance is ingetrokken in kracht van gewijsde is gegaan, bedoeld in artikel 245 van de Faillissementswet, en de 

faillietverklaring van de verbruiker niet is uitgesproken; 

ad d. het faillissement eindigt als gevolg van de homologatie van een akkoord dat in kracht van gewijsde is gegaan, bedoeld in artikel 161 van de 

Faillissementswet. 

 

Wanneer 1 of meer van deze omstandigheden zich voordoen en de verbruiker een melding heeft gedaan, trekt de verbruiker deze melding 

schriftelijk in binnen 2 weken na afloop van de termijn van 8 weken. De eerdere melding wordt dan geacht niet te hebben plaatsgevonden (artikel 

21c, lid 5, van het besluit). 

 

Dat de ontvanger een verzoek om uitstel van betaling van een belastingschuld heeft afgewezen omdat hij het bedrijf van de ver bruiker niet 

levensvatbaar acht (hiervoor onder a.), moet blijken uit de redenen die hij voor de afwijzing heeft opgegeven. Van afw ijzing omdat de ontvanger 

het bedrijf niet levensvatbaar acht, is volgens artikel 20a, lid 1, van de uitvoeringsregeling sprake als hij het verzoek blijkens zijn beschikking 

afwijst omdat naar zijn oordeel:  

- de betalingsproblemen structureel zijn en het bedrijf van de verbruiker niet voldoende levensvatbaar is; of 

- uit de door de verbruiker verstrekte gegevens blijkt dat het bedrijf van de verbruiker niet voldoende solvabel is. 

 

Wanneer het verzoek om uitstel van betaling van een belastingschuld onherroepeli jk door de ontvanger is afgewezen, met als reden dat hij het 

bedrijf van de verbruiker niet levensvatbaar acht, wordt de verbruiker vanaf de datum van de dagtekening van de beschikking van de ontvanger 

geacht een onderneming in moeilijkheden te zijn (artikel 20a, lid 2, van de uitvoeringsregeling). 

 

Als het einde van de periode waarin het verlaagde tarief wordt toegepast niet samenvalt  met het einde van de periode waarvoor de leverancier het 

geleverde aardgas aan het tuinbouwbedrijf in rekening brengt, past de leverancier het verlaagde tarief evenredig toe (artikel 20a, lid 3, 

uitvoeringsregeling). 


