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Verklaring doorlevering gas 
(v2020-1) 

 

Toepassing vrijstelling energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie in verband 

met doorlevering van gas in de zin van artikel 50 lid 4 WBM. 

 

 

Naam afnemer:   ………………………………………………………………………………… 

Correspondentieadres:  ………………………………………………………………………………… 

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

 

Fysieke locatie aansluiting 

Adres van de aansluiting*1: ………………………………………………………………………………… 

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

EAN-code(s)*2:   ………………………………………………………………………………… 

 

*1) Dit betreft de aansluiting waarvoor deze verklaring wordt ingevuld. Indien er 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. 

 

 

Om in aanmerking te komen voor vrijstelling van energiebelasting en opslag duurzame energie- en 

klimaattransitie verklaart ondergetekende voor eigen rekening en risico dat: 

 

• gas wordt betrokken van ENGIE Energie Nederland N.V. (de leverancier), Grote Voort 291, 8041 BL 
Zwolle; en 

• de afnemer die feitelijk gebruik maakt van de aansluiting waar deze verklaring betrekking op heeft op 
zijn beurt het geleverde gas levert aan een verbruiker; en  

• afnemer ter zake van doorleveringen en eigen verbruik correct en tijdig energiebelasting en opslag 
duurzame energie- en klimaattransitie afdraagt aan de Belastingdienst; en  

• zijn administratie zodanig is ingericht dat daarin op overzichtelijke wijze de gegevens zijn opgenomen 
omtrent alle voor de heffing van de energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie 
van belang zijnde bedrijfshandelingen; en 

• met behulp van gasmeters de hoeveelheid gas wordt gemeten die wordt betrokken voor eigen 
gebruik; en  

• wijzigingen in de situatie die van invloed zijn op de toepassing van de vrijstelling onmiddellijk worden 
gemeld aan ENGIE Energie Nederland N.V. 
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Na controle door ENGIE Energie Nederland N.V. van deze ingediende verklaring, met in achtneming van het 

bepaalde daarin, stelt ENGIE Energie Nederland N.V. vast of volgens haar voldaan is aan de eisen om in 

aanmerking te komen voor onderhavige vrijstelling. Indien afnemer niet tijdig de benodigde gegevens heeft 

aangeleverd, keurt ENGIE Energie Nederland N.V. deze verklaring af. Indien ENGIE Energie Nederland N.V. 

de verklaring afkeurt, zal ENGIE Energie Nederland N.V. de vrijstelling niet toepassen en zal afnemer de 

gefactureerde bedragen volledig en zonder inhouding voldoen. Afnemer kan geen rechten ontlenen aan een 

goedkeuring van deze verklaring door ENGIE Energie Nederland N.V.  

 

ENGIE Energie Nederland N.V. gebruikt de door de Belastingdienst (voor het kalenderjaar) gepubliceerde 

tarieven. Mocht achteraf blijken dat de vrijstelling ten onrechte is toegepast en de Belastingdienst ertoe 

overgaat om de te weinig afgedragen energiebelasting en/of opslag duurzame energie- en klimaattransitie bij 

ENGIE Energie Nederland N.V. na te heffen, dan zal ondergetekende de nageheven energiebelasting en/of 

opslag duurzame energie- en klimaattransitie, inclusief (eventuele) heffingsrente en boete(s), op eerste 

verzoek terstond aan ENGIE Energie Nederland N.V. voldoen onderscheidenlijk vergoeden. Ondergetekende 

vrijwaart ENGIE Energie Nederland N.V. voor alle schade die ENGIE Energie Nederland N.V. lijdt en/of 

kosten die ENGIE Energie Nederland N.V. maakt in verband met het afgeven van een onjuiste verklaring.  

 

 

 

 

Stuur de volledig ingevulde verklaring per post naar: 

 

ENGIE Energie Nederland N.V. 

T.a.v. afdeling CS&S B2B 

Postbus 10087 

8000 GB Zwolle 

 

LET OP: Voor de toepassing van de verlaagde tarieven of de vrijstelling dienen wij voor de 

Belastingdienst te beschikken over de originele ondertekende verklaring. Het is daarom helaas niet 

meer mogelijk deze per fax of (gescand) per e-mail te retourneren. U dient de ondertekende verklaring 

aan ons per post te retourneren. 

 

 

 

Aldus naar waarheid ingevuld: 

 

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

 

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

 

Handtekening gemachtigde: 

 

 


