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VERKLARING Gebruik gas voor tuinbouwdoeleinden  
Deze verklaring maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de overeenkomst voor levering van aardgas tussen 
leverancier GGP B.V. (Gulf Gas and Power) en onderstaande verbruiker.  
 
Namens de hieronder vermelde verbruiker van gas verklaart ondergetekende dat: 
 

• De verbruiker op dit moment niet wordt aangemerkt als een bedrijf als bedoeld in artikel 21c Uitvoeringsbesluit 
belastingen op milieugrondslag (door de wetgever omschreven: een “onderneming in moeilijkheden”). 

• Als in enig voor de heffing van energiebelasting gemeld relevant feit wijzigingen optreden, de verbruiker die die zo 
spoedig mogelijk aan Gulf Gas and Power kenbaar zal maken. 

• Onderstaande verantwoordelijk is voor de juistheid van deze gegevens dat zodoende eventuele naheffingen van de 
Belastingdienst, verhoogd met boetes en heffingsrente die het gevolg zijn van het verstrekken van deze gegevens, 
voor rekening komen van de verbruiker.  

 
 
 
Gegevens van de verbruiker 
 
Bedrijfsnaam   : _______________________________________________________________________ 
Adres    : _______________________________________________________________________ 
Postcode + woonplaats  : _______________________________________________________________________ 
 
 
 
 
Gegevens van de aansluiting 
 
EAN-code    Leveringsadres                    Postcode  Woonplaats 
______________________ ______________________________________ __________  ___________________ 
______________________ ______________________________________ __________  ___________________ 
______________________ ______________________________________ __________  ___________________ 
 

 
 
 
Gegevens van de leverancier 
 
Bedrijfsnaam   : Gulf Gas and Power 
Adres    : Nieuwe linie 13-15 
Postcode + woonplaats  : 5264 PJ 
 
 
 
Vul de volgende gegevens in: 
 

1.  Er staat een woonhuis op het bedrijfsterrein. (ga naar 2) 
 Er staat géén woonhuis op het bedrijfsterrein.  (ga naar 3) 
 

2.  Er is een afzonderlijke gasaansluiting (aparte gasmeter) voor één of meer 
woonhuizen. 

 Er is géén afzonderlijke gasaansluiting voor één of meer woonhuizen (per 
aangesloten woonhuis zal forfaitair 5.000 m³ voor privégebruik worden aangemerkt). 
 

Let op: het met de aparte gasmeter gemeten c.q. forfaitair bepaalde privégebruik dient hierna onder 3 buiten beschouwing te worden 
gelaten. 
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3. Van het af te nemen aardgas (exclusief privégebruik) wordt ___ % gebruikt voor de verwarming ter 
bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten op zijn/haar bedrijf. Het restant ( ___ %) zal 
worden gebruikt voor de verwarming van andere zaken. Zoals kantine, kantoor, handelsactiviteiten en 
nevenactiviteiten. 
 

4.  Ik wil in aanmerking komen voor een btw-tarief. 
Noot: dan geldt deze verklaring zowel voor de toepassing van het verlaagde btw-tarief als voor het (verlaagde) tarief 
regulerende energiebelasting glastuinbouw. 

 Ik wil niet aanmerking komen voor een btw-tarief. 
Noot: dan geldt deze verklaring alleen voor het (verlaagde) tarief (regulerende) energiebelasting glastuinbouw.  

 
 
Belangrijk: Deze verklaring is geldig vanaf het moment dat de levering van gas aan de verbruiker heeft plaatsgevonden. 
 
 
 
Ondertekening 
 
Naam: ________________________________________         Plaats: _____________________________ 
 
Handtekening verbruiker: ________________________        Datum: ____________________________ 
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TOELICHTING Verklaring gebruik gas tuinbouwdoeleinden 
 
VOORWAARDEN 
Verlaagd tarief aardgas glastuinbouw 
In artikel 60, lid 1, van de wet staat een verlaagd tarief voor aardgas gebruikt voor doeleinden als bedoeld in post a 32 van 
Tabel I bij de wet OB. Volgens deze post geldt het verlaagde omzetbelastingtarief voor aardgas voor verwarming ter 
bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten. Het verlaagde tarief voor de energiebelasting geldt dus in de 
glastuinbouw. Het tarief is verdeeld over 5 schijven. Over alle geleverde hoeveelheden wordt energiebelasting geheven. In 
het geval dat de leverancier op grond van Tabel I, post a 32, van de Wet OB factureert met toepassing van het verlaagde 
omzetbelastingtarief, is ook artikel 60, lid 1, van de wet van toepassing. Volgens artikel 20 van de uitvoeringsregeling is voor 
de toepassing van de verlaagde tarieven artikel 34a van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 van 
overeenkomstige toepassing. De verlaagde tarieven gelden alleen bij levering aan een tuinbouwer. De leverancier moet per 
aansluiting een verklaring kunnen laten zien die is ondertekend door de tuinbouwer. Daaruit moet blijken dat de tuinbouwer 
het aardgas verbruikt voor verwarming ter bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten. Die verklaring moet de 
volgende gegevens bevatten: 
 

✓ De dagtekening 
✓ Naam en adres van de afnemer 
✓ Naam en adres van de leverancier 

 
Vanaf 1 januari 2009 hoeft niet langer ieder kalenderjaar een verklaring te worden verstrekt. Volstaan kan worden met een 
eenmalige verklaring. Heb je voor het huidige leveringscontract Gulf Gas and Power al een verklaring verstrekt? Dan hoef je 
deze niet opnieuw te verstrekken.  
 
De verklaring moet gelden voor al het aardgas dat de leverancier per aansluiting aan de tuinbouwer levert. Als maar een 
deel van dat aardgas wordt verbruikt voor verwarming ter bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten en een 
ander deel bijvoorbeeld voor verwarming van de woning, moet dit in de verklaring staan, met per doel het percentage.  
 
Als de hoeveelheden die voor de verschillende toepassingen en de verschillende woonhuizen niet apart worden gemeten, 
wordt volgens artikel 60, lid 2, van de wet, op een hoeveelheid van 5000 m³, het normale tarief van de energiebelasting in 
rekening gebracht. 
 
Volgens artikel 34a van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 moet de tuinbouwer bij wijziging in de gegevens, 
binnen zes weken na die wijziging een nieuwe verklaring aan de leverancier en de netbeheerder sturen. Wordt het aardgas 
niet langer gebruikt voor tuinbouwdoeleinden, dan trekt de tuinbouwer zijn verklaring binnen zes weken in.  
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