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Verklaring zakelijk verbruik elektriciteit 
(V2020-1) 

 

Toepassing tarieven van energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie voor 

zakelijk verbruik in de zin van artikel 59 lid 1 sub c en lid 5 WBM 

 

 

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

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

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

BTW nummer:   ………………………………………………………………………………… 

 

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 de tarieven van energiebelasting en opslag duurzame energie- en 

klimaattransitie voor zakelijk verbruik in de zin van artikel 59 lid 1 sub c en lid 5 WBM verklaart 

ondergetekende voor eigen rekening en risico dat: 

 

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

• via bovengenoemde elektriciteitsaansluiting per periode van 12 maanden per kalenderjaar meer dan 
10.000.000 kWh zakelijk elektriciteit wordt verbruikt als bedoeld in artikel 47 eerste lid sub t van de 
Wet Belastingen op Milieugrondslag (“WBM”) (zie toelichting in de bijlage); en 

• zijn administratie zodanig is ingericht dat daarin op overzichtelijke wijze de gegevens zijn opgenomen 
omtrent alle voor de toepassing van de tarieven voor zakelijk verbruik van belang zijnde 
bedrijfshandelingen; en 

• ter vaststelling van de hoeveelheid elektriciteit waarop de tarieven voor zakelijke verbruik zien, deze 
hoeveelheid wordt gemeten met behulp van elektriciteitsmeters indien de geleverde elektriciteit mede 
wordt betrokken voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor de tarieven voor zakelijke 
verbruik worden toegepast aan de hand van deze verklaring; en 

• deze aldus uit hoofde van het vorige punt gemeten hoeveelheid elektriciteit waarop de tarieven voor 
zakelijke verbruik zien, uiterlijk 1 kalendermaand na afloop van het betreffende kalenderjaar wordt 
gemeld aan ENGIE Energie Nederland N.V.; en 

• wijzigingen in de situatie van de afnemer die van invloed kunnen zijn op de toepassing van de 
tarieven voor zakelijk verbruik onmiddellijk worden gemeld aan ENGIE Energie Nederland N.V. 
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Kruis één van onderstaande opties aan: 

□ Ik ben een zakelijke verbruiker en verbruik de elektriciteit op bovenstaande aansluiting 

uitsluitend voor zakelijke doeleinden. 

  

 □ Ik ben een zakelijke verbruiker en verbruik de elektriciteit op bovenstaande aansluiting  

  zowel voor zakelijke doeleinden als niet-zakelijke doeleinden waarbij mijn verbruik voor  

  niet-zakelijke doeleinden een substantieel deel is van mijn totale elektriciteitsafname op  

  de aansluiting waar deze verklaring betrekking op heeft.  

 

 Mijn (geschatte) percentage niet-zakelijk (jaar)verbruik is: ……………% 

 

 

 

 

 

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 tarieven voor zakelijke verbruik. Indien afnemer niet tijdig de 

benodigde gegevens heeft aangeleverd, daaronder uitdrukkelijk begrepen het na afloop van het betreffende 

kalenderjaar niet tijdig doorgeven van de gemeten hoeveelheden elektriciteit en/of gas waarop de tarieven 

voor zakelijke verbruik zien, 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 tarieven voor zakelijke verbruik 

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 tarieven voor zakelijke verbruik ten onrechte zijn 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 afnemer die nageheven 

energiebelasting en/of opslag duurzame energie- en klimaattransitie, verhoogd met (eventuele) heffingsrente 

en boete(s), op eerste verzoek terstond aan ENGIE Energie Nederland N.V. voldoen onderscheidenlijk 

vergoeden. Afnemer 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. 

 

Indien ENGIE Energie Nederland N.V. op grond van de vooraf verstrekte verklaring de tarieven voor zakelijke 

verbruik heeft toegepast en na afloop van een kalenderjaar waarvoor deze verklaring geldt, blijkt dat het 

vastgestelde werkelijke niet-zakelijk verbruik hoger is geweest dan het in deze verklaring opgegeven niet-

zakelijk verbruik, zijn ten onrechte tarieven voor zakelijke verbruik toegepast ten belope van het verschil 

tussen het werkelijke niet-zakelijk verbruik en het in deze verklaring opgegeven niet-zakelijk verbruik. ENGIE 

Energie Nederland N.V. zal dan alsnog de ten belope van dat verschil door u verschuldigde energiebelasting 

en/of opslag duurzame energie- en klimaattransitie bij u in rekening brengen. 
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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: 
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Toelichting op verklaring zakelijk verbruik elektriciteit 
 

 

Inleiding 

De Wet Belastingen op Milieugrondslag (WBM) kent een lager tarief voor zakelijk verbruik van elektriciteit 

voor zover dit verbruik per periode van 12 maanden per aansluiting hoger is dan 10.000.000 kWh.  

 

Wat is zakelijk verbruik en wat is niet-zakelijk verbruik? 

Op grond van artikel 47 lid 1 sub t van de WBM wordt onder “zakelijk verbruik” verstaan: ‘verbruik door een 

zakelijke eenheid die zelfstandig, op ongeacht welke plaats, levering van goederen en diensten verricht, 

ongeacht het oogmerk of het resultaat van die economische activiteiten. Economische activiteiten omvatten 

alle werkzaamheden van een fabrikant, handelaar of verrichter van diensten, met inbegrip van de winning 

van delfstoffen, de landbouw en de uitoefening van vrije of daarmee gelijkgestelde beroepen. Rijks-, 

regionale en lokale overheden, alsmede andere publiekrechtelijke lichamen worden als zakelijke eenheid 

aangemerkt voor zover zij werkzaamheden of transacties verrichten die bij een behandeling als niet-zakelijke 

eenheid tot concurrentieverstoring van enige betekenis zou leiden’. 

 

Op grond van artikel 47 lid 1 sub u van de WBM wordt niet-zakelijk verbruik gedefinieerd als al het verbruik 

anders dan het zakelijke verbruik.  

 

Wat als er zowel zakelijk als niet-zakelijk verbruik plaatsvindt? 

Indien op een aansluiting sprake is van zowel zakelijk als substantieel niet-zakelijk verbruik, worden op grond 

van artikel 59, vijfde lid WBM, de tarieven voor elektriciteitsverbruik boven 10.000.000 kWh toegepast naar 

evenredigheid van elk type verbruik. Voor zakelijk verbruik boven de 10.000.000 kWh geldt dan voor dat 

verbruik het lagere tarief genoemd in artikel 59 lid 1 sub c WBM. Voor het niet-zakelijk verbruik boven de 

10.000.000 kWh geldt het andere tarief genoemd in artikel 59 lid 1 sub c WBM. Het tarief voor niet-zakelijk 

verbruik is hoger dan dat voor zakelijk verbruik. 

Om de juiste tariefstelling te kunnen hanteren, bent u verplicht om binnen één kalendermaand na afloop van 

elk kalenderjaar waarvoor deze verklaring wordt toegepast de gemeten hoeveelheden elektriciteit, die in het 

betreffende kalenderjaar niet zakelijk zijn verbruikt, aan ENGIE Energie Nederland N.V. door te geven. Deze 

gegevens worden dan vergeleken met het door u geschatte percentage aan niet-zakelijk verbruik zoals u 

hierboven heeft ingevuld. U ontvangt daarna een factuur waarop cijfermatig is onderbouwd hoeveel 

energiebelasting en/of opslag duurzame energie- en klimaattransitie u moet bijbetalen dan wel terugkrijgt. 

 

Vrijstelling energie-efficiency 

De WBM kent een vrijstelling van energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie voor een 

zakelijke grootverbruiker die deelneemt aan een Meerjarenafspraak Energie-efficiëntie ETS-ondernemingen 

of deelneemt aan een Meerjarenafspraak Energie-efficiency én als energie-intensief bedrijf wordt 

aangemerkt.  

 

De vrijstelling ziet op de energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie die verschuldigd 

zou zijn over het gedeelte van de zakelijk verbruikte hoeveelheid elektriciteit per verbruiksperiode van 12 

maanden, per kalenderjaar, per aansluiting, voor zover het verbruik hoger is dan 10.000.000 kWh. 

 

Let op: Met ingang van 1 januari 2013 is het de leverancier niet meer toegestaan bij facturatie rekening te 

houden met deze vrijstelling. Indien u in aanmerking komt voor deze vrijstelling kunt u deze na afloop van het 

kalenderjaar aanvragen via een teruggaafverzoek bij de Belastingdienst/Noord/kantoor Emmen/Energieteam. 

Kijk voor meer informatie op www.belastingdienst.nl  

 


