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Verklaring coöperatie / V.v.E. “Regeling Verlaagd Tarief”   (versie 2020.2)  
 
Door deze verklaring in te vullen verklaart u namens de coöperatie / V.v.E. aan ENGIE Nederland Retail B.V. (hierna: 
ENGIE) dat de coöperatie / V.v.E., de productie-installatie en de onroerende zaken voldoen aan de voorwaarden en 
beperkingen van de regeling voor verlaagd tarief van energiebelasting zoals bedoeld in artikel 59a en 59b van de Wet 
Belastingen op Milieugrondslag (WBM).  

 
Gegevens coöperatie / Vereniging van Eigenaren (V.v.E.) 

 
Naam:  ………………………………………………………………………………………………….. 

 
Adres: ………………………………………………………………………………………………….. 

 
Postcode, plaats: ………………………………………………………………………………………………….. 

 
KvK nummer:  ………………………………………………………………………………………………….. 

 
Aansluitgegevens productie-installatie*1: 
 
Adres van de aansluiting: ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Postcode, plaats: ………………………………………………………………………………………………….. 
 
EAN-code(s): ………………………………………………………………………………………………….. 
 
*1) Is de coöperatie / V.v.E. eigenaar van meerdere productie-installaties? Vul dan voor iedere door de Belastingdienst aangewezen 
productie-installatie  een aparte verklaring in.  
 

Beschikkingsnummer aanwijzing Belastingdienst: ……………………………………………………………………………….. 
 
Let op: voeg een kopie van de beschikking bij deze verklaring.  
 
 

 
Ondergetekende verklaart namens de coöperatie / V.v.E. dat: 
 

- de coöperatie / V.v.E. door de Belastingdienst is aangewezen; 

- de door de coöperatie / V.v.E. opgewekte elektriciteit is opgewekt met behulp van een productie-installatie die 
juridisch en economisch eigendom is van de coöperatie / V.v.E.; 

- de productie-installatie  uitsluitend wordt gebruikt voor de opwekking van elektriciteit door middel van 
hernieuwbare energiebronnen; 

- noch ter zake van de opwekking van de elektriciteit door de coöperatie / V.v.E., noch ter zake van de daartoe 
gebruikte productie-installatie van rijkswege een financiële tegemoetkoming of subsidie is of wordt verstrekt; 

- indien een of meer leden ondernemer zijn in de zin van artikel 7 van de Wet op de omzetbelasting 1968, geen 
van deze leden middellijk of onmiddellijk voor meer dan 20% in de coöperatie / V.v.E. deelneemt; 

- indien de verklaring namens een V.v.E. wordt ondertekend, dat in geval van levering van de elektriciteit aan een 
lid van een vereniging van eigenaars de productie-installatie moet zijn aangebracht op of aan het gebouw met 
toebehoren of de daarbij behorende grond met toebehoren, ter zake waarvan de vereniging van eigenaars is 
opgericht; 
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- voor de elektriciteit die door de coöperatie / V.v.E. met behulp van de productie-installatie is opgewekt garanties 
van oorsprong voor duurzame elektriciteit als bedoeld in artikel 1, onderdeel x, van de Elektriciteitswet 1998 zijn 
verstrekt. Hierbij worden slechts de garanties van oorsprong in aanmerking genomen die betrekking hebben op 
de hoeveelheid elektriciteit die de coöperatie in de productieperiode via de aansluiting heeft geleverd, verminderd 
met de hoeveelheid elektriciteit die in dezelfde periode via de aansluiting aan de coöperatie is geleverd; 

- haar administratie zodanig is ingericht dat daarin op overzichtelijke wijze alle gegevens zijn opgenomen die voor 
de toepassing van het verlaagd tarief van energiebelasting van belang kunnen zijn; 

- wijzigingen in de situatie die van invloed zijn op deze verklaring onmiddellijk worden gemeld aan ENGIE. 
 
 

Na controle door ENGIE van deze ingediende verklaring, met in achtneming van het bepaalde daarin, stelt ENGIE vast of 
volgens haar voldaan is aan de eisen om in aanmerking te komen voor onderhavige verlaagde tarieven.  Noch 
ondergetekende, noch  haar leden, kunnen rechten ontlenen aan een goedkeuring van deze verklaring door ENGIE. 
Ondergetekende vrijwaart ENGIE voor alle schade die ENGIE lijdt en/of kosten die ENGIE maakt in verband met het afgeven 
van een onjuiste verklaring. 
 

 

 
Aldus namens de coöperatie / V.v.E. naar waarheid ingevuld 
 
Naam en functie gemachtigde:  ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Plaats en datum:                        ………………………………………………………………………………………………….. 
 
Handtekening gemachtigde: 
 
 
 

 
 

Retourneren:  Scan de volledig ingevulde verklaring en stuur deze tezamen met de opgaaf van de aan de leden 
toegerekende opgewekte elektriciteit per e-mail naar energiecooperatie.nl@engie.com 
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