TUINDERSVERKLARING 2019
VERKLARING LEVERING GAS VOOR TUINBOUW DOELEINDEN
Met deze verklaring geeft u aan dat er op de onderstaande fysieke aansluiting sprake is van verlaagde
tarieven, energiebelasting en opslag duurzame energie in verband met verbruik van aardgas welke wordt
gebruikt ter bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten.

Leverancier

OMV Gas Marketing Trading & Finance B.V.
Prof. W.H. Keesomlaan 1, 1183DJ Amstelveen

Bedrijfsgegevens afnemer/verbruiker
Bedrijfsnaam:
…………………………………………………………………………………
Correspondentieadres:
…………………………………………………………………………………
E-mail adres:
…………………………………………………………………………………
Postcode, plaats:
…………………………………………………………………………………
KvK nummer:
…………………………………………………………………………………
Gegevens aansluiting
Adres van de aansluiting:
Postcode, plaats:
EAN-code*:

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

* 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

Om in aanmerking te komen voor vrijstelling van energiebelasting en opslag duurzame energie verklaart
ondergetekende voor eigen rekening en risico dat:
▬ OMV Gas, Marketing, Trading & Finance B.V. (Hierna “OMV”), de leverancier is voor het gas afgenomen op
bovengenoemde aansluiting (de leverancier); en
▬ Het gas op bovengenoemde aansluiting wordt gebruikt voor verwarming ter bevordering van het groeiproces
van tuinbouwproducten. (Voor nadere toelichting zie ook § 7.8.2 Handboek milieubelastingen (versie 2019))
http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/brochures_en_publicaties/h
andboek_milieubelastingen
▬ de verbruiker van het gas geen onderneming in moeilijkheden is zoals bedoeld in artikel 60, lid 2 Wet
Belastingen op Milieugrondslag; en
▬ wijzigingen in de situatie die van invloed zijn op de toepassing van de verlaagde tarieven volgens artikel 20
van de uitvoeringsregeling binnen 6 weken schriftelijk worden gemeld aan OMV.
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Aanvullende informatie

1.

Wordt het aardgas mede privé gebruikt in één of meerdere woonhuizen zonder afzonderlijke meter?
(In dat geval wordt per woonhuis 5.000 m3 als privégebruik aangemerkt)

2.



Nee



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

Van het afgenomen gas, exclusief het gas dat gebruikt wordt in woonhuizen zonder afzonderlijke
meter, zal:
____ % worden gebruikt voor tuinbouwdoeleinden (de verwarming ter bevordering van het groeiproces
van tuinbouwproducten)
____ % worden gebruikt ten behoeve van overige zaken (zoals de verwarming van kantine of kantoor, voor
nevenactiviteiten of voor woonhuizen met een afzonderlijke meter)
Let op: de percentages moeten samen opgeteld op 100% uitkomen.

Na controle door OMV van deze ingediende verklaring, met inachtneming van het bepaalde daarin, stelt OMV vast of
volgens haar voldaan is aan de eisen om in aanmerking te komen voor onderhavige verlaagde tarieven. Voorts keurt
OMV deze verklaring af indien afnemer niet tijdig de benodigde gegevens heeft aangeleverd. Indien OMV de
verklaring afkeurt zal OMV de verlaagde tarieven 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
OMV.
OMV gebruikt de door de Belastingdienst (voor het kalenderjaar) gepubliceerde tarieven. Mocht achteraf blijken dat
de verlaagde tarieven ten onrechte zijn toegepast en de Belastingdienst ertoe overgaat om de te weinig afgedragen
energiebelasting en/of opslag duurzame energie bij OMV na te heffen, dan zal afnemer die nageheven
energiebelasting en/of opslag duurzame energie, verhoogd met (eventuele) heffingsrente en boete(s), op eerste
verzoek terstond aan OMV voldoen onderscheidenlijk vergoeden. Afnemer vrijwaart OMV voor alle schade die OMV
lijdt en/of kosten die OMV maakt in verband met het afgeven van een onjuiste verklaring.

Aldus naar waarheid ingevuld:
Plaats en datum:

…………………………………….....

……………………………………

Naam en functie gemachtigde:

………………………………………………………………………........…

Handtekening gemachtigde:

………………………………………………………………………........…

U kunt de volledig ingevulde verklaring retourneren op de volgende wijze:
Per e-mail via
Per post naar
Per fax naar

: omv-gas-invoicing.NL@omv.com
: Professor W. H. Keesomlaan 1, 1183 DJ Amstelveen, Nederland
: +31 (0)20 280 7777
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Toelichting bij de Verklaring aardgasverbruik tuinbouwdoeleinden
Ingangstijdstip verklaring
De door de afnemer verzochte toepassing van het verlaagd EB/ODE tarief, zal 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.
Geldig voor 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. Het wel jaarlijks indienen is echter altijd mogelijk en in sommige gevallen wenselijk.
Bij een nieuwe energieleverancier moet u ten alle tijde opnieuw een verklaring afgeven. Tevens bij veranderingen in
de bedrijfsvoering of bij gewijzigde gegevens dient u een nieuwe verklaring in te leveren bij uw energieleverancier en
netbeheerder.
Wijzigingen
Volgens artikel 20 van de uitvoeringsregeling moet u bij wijziging in de gegevens, binnen
6 weken na die wijziging een nieuwe verklaring aan de energieleverancier en de netbeheerder sturen.
Wordt het aardgas niet langer gebruikt voor tuinbouwdoeleinden, dan trekt u de verklaring binnen
6 weken in. Mocht blijken dat u dit verzuimd is en/of te laat is doorgegeven, dan zal de energieleverancier
genoodzaakt zijn alsnog het reguliere belastingtarief in rekeneing te brengen inclusief de eventuele boete en renten.
Voorwaarden voor verlaagde energiebelastingstarieven voor de glastuinbouw
U komt in aanmerking voor het verlaagde energiebelastingstarieven als u het aardgas of de warmte gebruikt om
het groeiproces te bevorderen van tuinbouwproducten, volgens artikel 20 van de uitvoeringsregeling.
Onder verwarming ter bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten wordt verstaan het verwarmen van
kassen waarin tuinbouwproducten worden gekweekt. Als verwarming ter bevordering van het groeiproces
van tuinbouwproducten wordt mede aangemerkt:
− de verwarming van bloembollenschuren voor bloemknopbevordering en kwaliteitsbehandeling
van de bloembollen;
− de verwarming van de grond via een buizennet voor de behandeling van bloembollen;
− de verwarming voor de teelt en het drogen van tuinbouwzaden;
− de verwarming voor het prepareren van plantuitjes met het doel de kwaliteit van consumptie-uitjes
te verbeteren;
− de opwekking van stoom voor het ontsmetten van tuinbouwgronden;
− de opwekking van stoom voor het kiemvrij maken van mest die wordt gebruikt voor het kweken
van champignons;
− de verwarming van champignoncellen;
− de bestrijding van nachtvorst in boomgaarden met behulp van kachels;
− de verwarming voor het forceren van rabarber en witlof;
− de verwarming voor het in cellen in bloei trekken van trekheesters.
Uitzondering
Gas en warmte die niet voor de verwarming ter bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten wordt
gebruikt, maar bijvoorbeeld voor de verwarming van een kantine, kantoorruimte, handelsactiviteiten, woonhuis of
nevenactiviteiten vallen niet onder de verlaagde energiebelastingstarieven.Het percentage dat
onder deze activiteiten valt dient u aan te geven in de verklaring bij artikel 2.
Privégebruik
Het forfait van 5.000 m3 (n; 35,17) voor privégebruik is vastgelegd door de overheid. Indien achter de aansluiting
één of meerdere woonhuizen zitten en u geen aparte gasmeter heeft voor privégebruik, dan zal per aangesloten
woonhuis 5.000 m3 (n; 35,17) voor privégebruik worden aangemerkt en dus worden afgerekend tegen de
reguliere energiebelastingstarieven.
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