Belastingdienst

Verzoek

Teruggaaf energiebelasting, kolenbelasting
en opslag duurzame energie
Vanaf 2016
Waarom dit formulier?
Met dit formulier vraagt u (gedeeltelijke) teruggaaf aan van energie
belasting, kolenbelasting of opslag duurzame energie. U kunt deze
teruggaaf alleen vragen als:
–	u aardgas of elektriciteit hebt gebruikt voor het opwekken van
elektriciteit in een installatie met een elektrisch rendement van
minimaal 30% en een vermogen van minimaal 60kW
Voor aardgas geldt dat de installatie een gemiddeld verbruik heeft
van maximaal 0,38 Nm3 per kWh.
–	u kolen hebt gebruikt voor het opwekken van elektriciteit
–	u elektriciteit hebt gebruikt voor het opwekken van elektriciteit
door middel van hernieuwbare energiebronnen
–	u aardgas of kolen niet als brandstof hebt gebruikt
–	u kolen buiten Nederland hebt gebracht
–	in uw onroerende zaak sprake is van meer dan 1 leverancier voor
aardgas of elektriciteit
–	u elektriciteit hebt gebruikt voor chemische reductie en
elektrolytische en metallurgische procedés
–	u aardgas hebt gebruikt voor metallurgische en mineralogische
procedés
Deze regeling geldt vanaf 2017
–	het tarief voor niet-zakelijk verbruik in rekening is gebracht voor
het zakelijk verbruik van elektriciteit boven 10.000.000 kWh
–	u (of iemand aan wie u hebt geleverd) aardgas heeft gebruikt als
brandstof voor commerciële scheepvaart op communautaire
wateren
Vrijstelling of teruggaaf
Soms kunt u vrijstelling krijgen van uw energieleverancier. Als u geen
vrijstelling bij uw energieleverancier hebt aangevraagd, moet u bij ons
een verzoek indienen om voor teruggaaf in aanmerking te komen.
U kunt dit verzoek schriftelijk indienen bij Belastingdienst,
Antwoordnummer 21190, 6400 TC Heerlen.

Wilt u teruggaaf doen over een ander tijdvak?
U kunt ons vragen om teruggaaf over een ander tijdvak. U doet
dit door een schriftelijk verzoek te sturen naar Belastingdienst,
Antwoordnummer 21190, 6400 TC Heerlen.
Let op!
U kunt geen verzoek om teruggaaf over een ander tijdvak doen als:
–	in uw onroerende zaak sprake is van meer dan 1 leverancier voor
aardgas of elektriciteit
–	het tarief voor niet-zakelijk verbruik in rekening is gebracht voor
het zakelijk verbruik van elektriciteit boven 10.000.000 kWh
Bijlagen meesturen
U moet bij het verzoek om teruggaaf informatie meesturen, zoals
aankoop-, eindfacturen en situatiebeschrijvingen, anders kunnen
wij geen teruggaaf betalen. Bij de vragen en in de toelichting bij de
vragen leest u welke informatie u moet meesturen.
Meer informatie
Hebt u nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl.

Gegevens belanghebbende

1a

BSN/RSIN/fiscaal nummer			

1b

Naam belanghebbende

1c

Straat en huisnummer

1d

Postcode en woonplaats			

*050171101*
0 5 0 1 7 1 1 0 1

05 017 11 01

ML 017 - 1Z*11FOL 

1

Invullen en opsturen
Vul het formulier in, print het uit en onderteken het. Rond bedragen
af op hele euro’s. U mag dat in uw eigen voordeel doen. Stuur het
binnen 13 weken na de verbruiksperiode waarover u teruggaaf vraagt
naar Belastingdienst, Antwoordnummer 21190, 6400 TC Heerlen.
De bladzijden met de toelichting hoeft u niet op te sturen.
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2

Gegevens aansluitadres

2a

Straat en huisnummer

2b

Postcode en woonplaats			

3
3a

Gegevens aanvrager (degene die dit formulier invult)
Naam
Functie

3b

Straat en huisnummer

3c

Postcode en woonplaats			

3d

IBAN (rekeningnummer). Begin in het eerste vakje. Zijn er te veel vakjes, laat dan de laatste vakjes leeg.

Tenaamstelling rekening
4

Verbruiksgegevens

4a

Datum begin verbruiksperiode		

–

–

4b

Datum einde verbruiksperiode		

–

–

4c

Hebt u een kopie van de eindfactuur (of -facturen) van de leverancier toegevoegd?		

4d

Naam en adres leverancier(s)

Ja				

Nee




De reden van uw aanvraag
Kruis maximaal 1 vakje aan.
Is er nog een andere situatie op u
van toepassing? Vul daarvoor dan
een nieuw formulier in.

 U hebt aardgas of elektriciteit gebruikt voor het opwekken van elektriciteit in een installatie
met een elektrisch rendement van minimaal 30%. Ga verder met vraag 6.
 U hebt elektriciteit gebruikt voor het opwekken van elektriciteit door middel van hernieuwbare
energiebronnen. Ga verder met vraag 6.
U hebt kolen gebruikt voor het opwekken van elektriciteit. Ga verder met vraag 6.
 U hebt aardgas niet als brandstof, of als additief of vulstof gebruikt. Ga verder met vraag 7.
 U hebt kolen niet als brandstof gebruikt. Ga verder met vraag 8.
 U hebt kolen buiten Nederland gebracht. Ga verder met vraag 9.
 U hebt meer dan 1 leverancier van aardgas of elektriciteit voor gebruik in uw onroerende zaak.
Ga verder met vraag 10.
 U hebt elektriciteit gebruikt voor chemische reductie, elektrolytische en metallurgische procedés.
Ga verder met vraag 11.
 U hebt aardgas gebruikt voor metallurgische en mineralogische procedés – vanaf 2017.
Ga verder met vraag 12.
 Voor zakelijk verbruik van elektriciteit boven de 10.000.000 kWh is het tarief voor
niet-zakelijk verbruik in rekening gebracht. Ga verder met vraag 13.
 U (of iemand aan wie u hebt geleverd) heeft aardgas gebruikt als brandstof voor commerciële
scheepvaart op communautaire wateren. Ga verder met vraag 14.

*050171102*
0 5 0 1 7 1 1 0 2

05 017 11 02

5
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6

Aardgas, elektriciteit of kolen gebruikt voor het opwekken van elektriciteit
Het tijdvak waarover de teruggaaf wordt verleend, is het kalenderkwartaal.

Aardgas
6a

Totaalverbruik aardgas volgens de eindfactuur van de leverancier			

m3

6b

Verbruik aardgas in de installatie 		
Stuur een overzicht mee waaruit dit verbruik blijkt.							

m3

6c

Door leverancier in rekening gebrachte energiebelasting					

€

6d

Door leverancier in rekening gebrachte opslag duurzame energie 			

€

6e

Is het aardgastarief voor glastuinbouwers toegepast? 					

Ja				

Nee

Elektriciteit
6f

Totaalverbruik elektriciteit volgens de eindfactuur van de leverancier 		

kWh

6g

Verbruik elektriciteit in de installatie 		
Stuur een overzicht mee waaruit dit verbruik blijkt.							

kWh

6h

Door leverancier in rekening gebrachte energiebelasting					

€

6i

Door leverancier in rekening gebrachte opslag duurzame energie 			

€

6j

Hoeveel bedraagt het elektrisch rendement?
Stuur informatie mee waaruit dit rendement blijkt.							

6k

Is het vermogen van de installatie minimaal 60kW? 						

6l

Het bedrag aan energiebelasting dat u terugvraagt
€
Stuur een berekening mee.													


6m

Het bedrag aan opslag duurzame energie dat u terugvraagt
€
Stuur een berekening mee.													


%
Ja				

Nee

Kolen
6n

Totale hoeveelheid kolen (per 1.000 kg) volgens de eindfactuur
van de leverancier		 												

x 1.000 kg

6o

Verbruik kolen in de installatie (per 1.000 kg)		
Stuur een overzicht mee waaruit dit verbruik blijkt.							

x 1.000 kg

6p

Is het vermogen van de installatie minimaal 60kW? 						

6q

Door leverancier in rekening gebrachte kolenbelasting					

6r

Het bedrag aan kolenbelasting dat u terugvraagt
€
Stuur een berekening mee.													


*050171103*
0 5 0 1 7 1 1 0 3

Nee

€

05 017 11 03

Ga verder met vraag 15.

Ja				
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Aardgas anders dan als brandstof of als additief of vulstof gebruikt
Stuur een beschrijving van het actuele productieproces mee.
Het tijdvak waarover u de teruggaaf vraagt, is het kalenderkwartaal.

7a

Totaalverbruik aardgas volgens de eindfactuur van de leverancier			

7b

Door leverancier in rekening gebrachte energiebelasting					

€

7c

Door leverancier in rekening gebrachte opslag duurzame energie 			

€

7d

Aardgas dat het bedrijf niet als brandstof of als additief
										
of vulstof heeft gebruikt 		

7e

Het bedrag aan energiebelasting dat u terugvraagt
€
Stuur een berekening mee.													


7f

Het bedrag aan opslag duurzame energie dat u terugvraagt
€
Stuur een berekening mee.													


m3

m3

Ga verder met vraag 15.
8

Kolen anders dan als brandstof gebruikt
Stuur een beschrijving van het actuele productieproces mee.
Het tijdvak waarover u de teruggaaf vraagt, is het kalenderkwartaal.

8a

Totale hoeveelheid afgenomen kolen (per 1.000 kg) volgens de
eindfactuur van de leverancier 											

x 1.000 kg

8b

Hoeveelheid kolen (per 1.000 kg) die het bedrijf wel heeft afgenomen
maar die niet als brandstof is gebruikt									

x 1.000 kg

8c

Het bedrag aan kolenbelasting dat u terugvraagt
Stuur een berekening mee.												

€

Ga verder met vraag 15.
9

Kolen buiten Nederland gebracht
Geef in een bijlage een beschrijving van de situatie. Het tijdvak waarover de teruggaaf wordt verleend, is het kalenderkwartaal.
De inspecteur kan op verzoek een ander tijdvak aanwijzen.

9a

Totale hoeveelheid afgenomen kolen (per 1.000 kg) volgens
de eindfactuur van de leverancier 										

x 1.000 kg

9b

Hoeveelheid kolen die u buiten Nederland hebt gebracht (per 1.000 kg)

x 1.000 kg

9c

Het bedrag aan kolenbelasting dat u terugvraagt
Stuur een berekening mee.												

€

05 017 11 04

Ga verder met vraag 15.

*050171104*
0 5 0 1 7 1 1 0 4
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10

Meer dan 1 leverancier bij 1 onroerende zaak over een kalenderjaar
Geef in een bijlage een beschrijving van de situatie.

10a

Dit verzoek heeft betrekking op											

10b

Naam leverancier 1 

Aardgas 		

Totaalverbruik aardgas of elektriciteit leverancier 1						

Elektriciteit

m3/kWh

Door leverancier 1 in rekening gebrachte energiebelasting				

€

Door leverancier 1 in rekening gebrachte opslag duurzame energie 		

€

Naam leverancier 2 
Totaalverbruik aardgas of elektriciteit leverancier 2						

m3/kWh

Door leverancier 2 in rekening gebrachte energiebelasting				

€

Door leverancier 2 in rekening gebrachte opslag duurzame energie 		

€

10c

Totaalverbruik aardgas of elektriciteit leverancier 1 en 2 samen		

m3/kWh

10d

Door leverancier 1 en 2 samen in rekening gebrachte energiebelasting

€

10e

Door leverancier 1 en 2 samen in rekening gebrachte
opslag duurzame energie 										

€

10f

Het bedrag aan energiebelasting dat u terugvraagt
€
Stuur een berekening en specificatie mee.									


10g

Het bedrag aan opslag duurzame energie dat u terugvraagt
€
Stuur een berekening en specificatie mee.									

Voeg een kopie van de meest recente WOZ-beschikking van de onroerende zaak bij het verzoek.
Als er in uw situatie sprake is van meer dan 2 leveranciers moet u de gegevens van deze leveranciers in een aparte bijlage vermelden.
Als uw verzoek betrekking heeft op zowel aardgas als elektriciteit moet u voor beide een afzonderlijk formulier invullen en opsturen.

05 017 11 05

Ga verder met vraag 15.

*050171105*
0 5 0 1 7 1 1 0 5
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Elektriciteit gebruikt voor chemische reductie en elektrolytische en metallurgische procedés
Stuur een beschrijving van het actuele productieproces mee. Het tijdvak waarover u de teruggaaf vraagt, is het kalenderkwartaal.

11a

Totaalverbruik elektriciteit volgens de eindfactuur van de leverancier 		

11b

Door leverancier in rekening gebrachte energiebelasting					

€

11c

Door leverancier in rekening gebrachte opslag duurzame energie 			

€

11d

Verbruik elektriciteit voor het proces
Stuur een onderbouwing mee. 											

11e

Vraagt u teruggaaf over een verbruiksperiode voor 2013?					
																		
Is er voor het verbruik boven 10.000.000 kWh vrijstelling verleend
van energiebelasting en opslag duurzame energie vanwege de 			
meerjarenafspraak voor energie-intensieve bedrijven?					

11f

kWh

kWh
Ja. Ga verder met vraag 11f.
Nee. Ga verder met vraag 11g.
Ja
Nee

11g

Het bedrag aan energiebelasting dat u terugvraagt
€
Stuur een berekening mee.													


11h

Het bedrag aan opslag duurzame energie dat u terugvraagt
€
Stuur een berekening mee.													

Ga verder met vraag 15.

12

Aardgas gebruikt voor metallurgische en mineralogische procedés
Let op! Teruggaaf verzoeken is mogelijk vanaf 2017.
Stuur een beschrijving van het actuele productieproces mee. Het tijdvak waarover u de teruggaaf vraagt, is het kalenderkwartaal.
Metallurgische procedés
Mineralogische procedés

12a

Dit verzoek heeft betrekking op											
																		

12b

Totaalverbruik aardgas volgens de eindfactuur van de leverancier			

12c

Door leverancier in rekening gebrachte energiebelasting					

€

12d

Door leverancier in rekening gebrachte opslag duurzame energie			

€

12e

Verbruik aardgas voor het proces
Stuur een onderbouwing mee.		 										

12f

Het bedrag aan energiebelasting dat u terugvraagt
€
Stuur een berekening mee.													


12g

Het bedrag aan opslag duurzame energie dat u terugvraagt
€
Stuur een berekening mee.													


m3

m3

05 017 11 06

Ga verder met vraag 15.

*050171106*
0 5 0 1 7 1 1 0 6
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13

Zakelijk verbruik van elektriciteit boven de 10.000.000 kWh waarvoor het tarief voor niet-zakelijk verbruik in rekening is gebracht
Stuur een beschrijving van de actuele situatie mee. De teruggaaf wordt verleend over een tijdvak van 12 maanden.
kWh

13a

Totaalverbruik elektriciteit volgens de eindfacturen						

13b

Door leverancier in rekening gebrachte energiebelasting					

13c

Het bedrag aan energiebelasting dat u terugvraagt
€
Stuur een berekening mee.													


€

Ga verder met vraag 15.
14

Aardgas gebruikt voor commerciële scheepvaart op communautaire wateren
Stuur mee: een verklaring van de exploitant van het schip, waarin staat dat hij het aardgas gebruikt als
brandstof voor de commerciële vaart op communautaire wateren (en dus niet voor particuliere pleziervaart).
Het tijdvak waarover u de teruggaaf vraagt, is het kalenderkwartaal.

14a

Totaalverbruik aardgas volgens de eindfactuur van de leverancier			

14b

Door leverancier in rekening gebrachte energiebelasting					

€

14c

Door leverancier in rekening gebrachte opslag duurzame energie 			

€

14d

Aardgas dat is gebruikt als brandstof voor commerciële scheepvaart
op communautaire wateren												

14e

Het bedrag aan energiebelasting dat u terugvraagt
€
Stuur een berekening mee.													


14f

Het bedrag aan opslag duurzame energie dat u terugvraagt
€
Stuur een berekening mee.													


m3

Ondertekening
Plaats	
Datum								

–

–

Telefoonnummer (overdag)			
Handtekening
Schrijf binnen het vak.
									
Bijlagen								
									
									
									
									

(Kopie van) de eindfactuur van het energiebedrijf of leverancier
Actuele beschrijving van het productieproces (als van toepassing)
Onderbouwing van de toedeling aan de processen (als van toepassing)
Verklaring van de exploitant van het schip over gebruik aardgas (als van toepassing)
Berekening van de teruggaaf

									

Andere bijlagen (aantal)
05 017 11 07

15

m3

*050171107*
0 5 0 1 7 1 1 0 7
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Toelichting bij de vragen
5 
Reden van uw aanvraag
Hernieuwbare energiebronnen
Hernieuwbare energiebronnen zijn: wind, zon, aardwarmte, golven,
getijden, waterkracht, biomassa, stortgas, rioolwaterzuiveringsgas en
biogas.
Kolen buiten Nederland brengen
U hebt kolen buiten Nederland gebracht als u de kolen:
–	hebt afgeleverd met een bestemming buiten Nederland
–	buiten Nederland hebt gebracht om daar te worden afgeleverd of
gebruikt door degene die de kolen buiten Nederland brengt
Aardgas als additief of vulstof gebruikt
U krijgt ook teruggaaf voor aardgas dat u:
–	gebruikt als additief of als vulstof in producten die direct of indirect
zijn bestemd voor verbruik
–	aanbiedt voor verkoop
–	verbruikt als aardgas
Hiermee is het aardgas dat wordt toegevoegd aan waterstof
vrijgesteld, terwijl het mengsel aardgas/waterstof (het vervangend
product) belast is.
6 Aardgas, elektriciteit of kolen voor het opwekken
van elektriciteit
Verbruiksgegevens
De gegevens die u moet vermelden bij de vragen 6a, 6c, 6d en 6e of 6f,
6h, 6i en 6o kunt u overnemen van de eindfactuur van de leverancier.
Toon het verbruik in de elektriciteitsinstallatie aan in een bijlage.
Gebruikt u meerdere elektriciteitsinstallaties?
Als u meerdere installaties gebruikt, moet u voor elke installatie
afzonderlijk een verzoek om teruggaaf van de belasting indienen.
Informatie meesturen
Als u deze vraag hebt ingevuld, moet u de volgende informatie
meesturen:
–	een overzicht van het verbruik van aardgas of elektriciteit in de
elektriciteitsinstallatie
–	een berekening van het elektrisch rendement van de
elektriciteitsinstallatie
7 Aardgas anders dan als brandstof of als additief
of vulstof gebruikt
Verbruiksgegevens
De gegevens van vragen 7a, 7b en 7c kunt u overnemen van de eind
factuur van het energiebedrijf. Het aardgas moet gecorrigeerd zijn
met de calorische factor. U kunt deze factor of de omrekening vinden
op de maandfacturen van het energiebedrijf of andere leverancier.
Informatie meesturen
Als u deze vraag hebt ingevuld, moet u een overzicht van het verbruik
van het aardgas anders dan als brandstof of gebruikt als additief of
als vulstof meesturen.

8 Kolen anders dan als brandstof gebruikt of
voor duaal gebruik
Verbruiksgegevens
Het gegeven dat u moet vermelden bij vraag 8a kunt u overnemen
van de eindfactuur van de leverancier.
Informatie meesturen
Als u deze vraag hebt ingevuld, moet u een overzicht van het verbruik
van de kolen anders dan als brandstof of voor duaal gebruik
meesturen.
9 Kolen buiten Nederland gebracht
Verbruiksgegevens
De gegevens die u moet vermelden bij vraag 9a kunt u overnemen
van de eindfactuur van de leverancier.
Informatie meesturen
Als u deze vraag hebt ingevuld, moet u een overzicht van de
hoeveelheid kolen die u buiten Nederland hebt gebracht meesturen.
10		Meer dan 1 leverancier bij 1 onroerende zaak
		over een kalenderjaar
Meerdere leveranciers
U kunt alleen een verzoek om teruggaaf doen als er sprake is van
meerdere leveranciers op 1 aansluiting. Als er binnen 1 aansluiting
sprake is van meerdere leveringspunten, maar van slechts 1 leveran
cier, vraag dan uw leverancier om de verbruiken van de verschillende
leveringspunten voor de berekening van de energiebelasting samen
te voegen. Uw energieleverancier kan ook achteraf de energie
belasting en opslag duurzame energie berekenen en u een teruggaaf
verlenen.
Aansluiting
Onder aansluiting wordt verstaan: een in Nederland gelegen
onroerende zaak volgens de Wet waardering onroerende zaken
(Wet WOZ) op een Nederlands distributienet waaruit elektriciteit of
aardgas aan de verbruiker wordt geleverd.
Een aansluiting kan bestaan uit een of meer leveringspunten. Om te
bepalen of een complex kan worden gezien als 1 onroerende zaak,
sluit de Belastingdienst aan bij de Wet WOZ. Stuur daarom een kopie
van de WOZ-beschikking van de gemeente mee met uw verzoek.
Verbruiksgegevens
De gegevens die u moet vermelden bij vraag 10b kunt u overnemen
van de eindfactuur van de leverancier.
Informatie meesturen
Als u deze vraag hebt ingevuld, moet u de volgende informatie
meesturen:
–	een kopie van de WOZ-beschikking
–	een beschrijving van de actuele situatie
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Toelichting (vervolg)
11		Elektriciteit gebruikt voor chemische reductie en
		elektrolytische en metallurgische procedés
Metallurgische procedés
Metallurgische procedés zijn:
a.		 metalen in primaire vorm vervaardigen
b.		 smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal
c.		oppervlaktebehandeling bestaande uit harden of
warmtebehandeling van metalen
De vrijstelling voor metallurgische procedés geldt alleen voor
bedrijven die volgens de Standaard Bedrijfsindeling van 21 juli 2008
van het Centraal Bureau voor de Statistiek behoren tot code 24 of 25.
Verbruiksgegevens
De gegevens die u moet vermelden bij de vragen 11a en 11b kunt u
overnemen van de eindfactuur van de leverancier.
Informatie meesturen
Als u deze vraag hebt ingevuld, moet u een beschrijving van het
actuele productieproces meesturen.
12		Aardgas gebruikt voor metallurgische en
		mineralogische procedés
Let op!
Teruggaaf verzoeken is mogelijk vanaf 2017.
Metallurgische procedés
Metallurgische procedés zijn:
a.		 metalen in primaire vorm vervaardigen
b.		 smeden, persen, stampen en profielwalsen van metaal
c.		oppervlaktebehandeling bestaande uit harden of
warmtebehandelingen van metalen
Mineralogische procedés
Mineralogische procedés zijn:
a.		 vervaardigen glas en glaswerk
b.		 vervaardigen keramische producten
c.		 vervaardigen cement, kalk of gips
d.		 vervaardigen kalkzandsteen of cellenbeton
e.		 vervaardigen steenwol
De vrijstelling voor metallurgische procedés geldt alleen voor
bedrijven die volgens de Standaard Bedrijfsindeling van 21 juli 2008
van het Centraal Bureau voor de Statistiek behoren tot code 24 of 25.
De vrijstelling voor mineralogische procedés geldt alleen voor
bedrijven die volgens de Standaard Bedrijfsindeling van 21 juli 2008
van het Centraal Bureau voor de Statistiek behoren tot code 23.
Informatie meesturen
Als u deze vraag hebt ingevuld, moet u een beschrijving van het
actuele productieproces meesturen.

13		Zakelijk verbruik van elektriciteit boven de
		10.000.000 kWh waarvoor het tarief voor
		niet-zakelijk verbruik in rekening is gebracht
Verbruiksgegevens
De gegevens die u moet vermelden bij de vragen 13a en 13b kunt u
overnemen van de eindfactuur van de leverancier.
Informatie meesturen
Als u deze vraag hebt ingevuld, moet u een beschrijving van de
actuele situatie meesturen.
14		Aardgas gebruikt voor commerciële scheepvaart
		op communautaire wateren
De teruggaaf geldt voor aardgas dat wordt gebruikt als brandstof
voor commerciële scheepvaart op communautaire wateren, met
inbegrip van de visserij. U komt in aanmerking voor teruggaaf als
u aardgas afneemt van een energiebedrijf en dit (na omvorming
tot CNG) levert aan schepen. De teruggaaf geldt niet voor aardgas dat
wordt gebruikt als brandstof voor particuliere pleziervaartuigen en
ook niet voor de vaart op binnenwateren. Om voor de teruggaaf in
aanmerking te komen, moet u beschikken over een verklaring van de
exploitant van het schip, waarin staat dat hij het aardgas gebruikt als
brandstof voor commerciële vaart (en dus niet voor particuliere
pleziervaart) op communautaire wateren.
Verbruiksgegevens
De gegevens van vragen 14a, 14b en 14c kunt u overnemen van de
eindfactuur van het energiebedrijf. Het aardgas moet gecorrigeerd
zijn met de calorische factor. U kunt deze factor of de omrekening
vinden op de maandfacturen van het energiebedrijf of een andere
leverancier.
Informatie meesturen
Als u deze vraag hebt ingevuld, moet u de verklaring van de exploitant
van het schip meesturen, waaruit blijkt dat hij het aardgas gebruikt
als brandstof voor commerciële vaart op communautaire wateren
(en dus niet voor particuliere pleziervaart).

