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VERKLARING LEVERING VAN ELEKTRICITEIT UITSLUITEND AAN EEN 

WALSTROOMINSTALLATIE EN VOOR 90% OF MEER BESTEMD VOOR SCHEPEN 

Ter zake van levering van elektriciteit aan een walstroominstallatie die geheel of nagenoeg geheel (90% of meer) bestemd 

is voor schepen, niet zijnde particuliere pleziervaartuigen, bestaat er onder voorwaarden een verlaagd tarief voor de 

Energiebelasting en geen tarief voor Opslag duurzame energie- en klimaattransitie (hierna: ODE). 

Door deze verklaring af te geven verklaart u, als klant, te voldoen aan de gestelde voorwaarden in artikel 60b Wet 

belastingen op milieugrondslag (hierna: WBM) voor het verlaagd tarief voor Energiebelasting en geen tarief voor ODE en 

verzoekt u Greenchoice om deze toe te passen. 

▪ Deze verklaring is doorlopend geldig. 

▪ Een volledig ingevuld en ondertekend exemplaar van deze verklaring dient door Greenchoice te zijn ontvangen vóór 

aanvang van de levering door Greenchoice.  

▪ De door Greenchoice geleverde elektriciteit moet uitsluitend (100%) worden aangewend in een walstroominstallatie 

die geheel of nagenoeg geheel (90% of meer) bestemd is voor schepen, niet zijnde particuliere pleziervaartuigen, als 

bedoeld in artikel 70a, lid 3 WBM. 

 

▪ Een walstroominstallatie is een installatie aan land die het mogelijk maakt om schepen die zijn afgemeerd te voorzien 

van elektriciteit en die beschikt over een zelfstandige aansluiting of die is voorzien van een comptabele meetinrichting 

die voldoet aan bij op voordracht van Onze Minister vast te stellen algemene maatregel van bestuur te stellen 

voorwaarden. 

 

▪ Met zelfstandige aansluiting wordt bedoeld een aansluiting die geen deel uitmaakt van de aansluiting van een meer 

omvattende onroerende zaak, als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met e van de Wet waardering onroerende 

zaken (hierna: Wet WOZ), anders dan aansluitingen die bestemd zijn voor de walstroominstallatie zelf en die de 

walstroominstallatie rechtstreeks met een distributienet verbindt. Een walstroominstallatie kan bestaan uit één 

leveringspunt of uit meerdere bij elkaar gelegen leveringspunten die door middel van dezelfde aansluiting met het 

distributienet verbonden zijn. 

 

▪ Als de installatie niet beschikt over een zelfstandige aansluiting, zal deze voorzien moeten zijn van een comptabele 

meetinrichting. In artikel a18a van het Uitvoeringsbesluit belastingen op milieugrondslag (hierna: Uitvoeringsbesluit) is 

bepaald dat onder een comptabele meetinrichting wordt verstaan een comptabele meetinrichting die als zodanig wordt 

aangemerkt bij een krachtens de Elektriciteitswet 1998 vastgestelde regeling van de ACM en die wordt beheerd en 

uitgelezen door een erkend meetverantwoordelijke als bedoeld in die regeling.  

 

De genoemde regeling is de Begrippencode elektriciteit en de daarmee samenhangende Meetcode elektriciteit. Voor 

de term comptabele meetinrichting wordt aangesloten bij de definitie daarvan zoals opgenomen in artikel 1.1 van de 

Begrippencode elektriciteit. De comptabele meetinrichting moet verder worden beheerd en uitgelezen door een erkende 

meetverantwoordelijke, zoals eveneens bedoeld in artikel 1.1 van de Begrippencode elektriciteit in samenhang met 

bijlage 4 van de Meetcode elektriciteit. Beide codes zijn vastgesteld door de ACM op basis van de Elektriciteitswet. 

 

De comptabele meetinrichting moet zodanig worden geplaatst dat deze enkel de elektriciteit meet die de 

walstroominstallatie ingaat ten behoeve van de levering van walstroom aan schepen. 
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▪ In de periode 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021 was het verlaagde tarief uitsluitend van toepassing voor 

walstroominstallaties met een zelfstandige aansluiting. 

 

▪ Onder een particulier pleziervaartuig wordt verstaan een vaartuig dat wordt gebruikt door de eigenaar daarvan of door 

de natuurlijke of rechtspersoon die het gebruik daarvan geniet door huur of anderszins, voor andere dan commerciële 

doeleinden en met name voor andere doeleinden dan voor het vervoer van personen of goederen of voor het verrichten 

van diensten onder bezwarende titel, dan wel ten behoeve van overheidsinstanties. 

 

▪ Deze fiscale regeling mag niet worden toegepast als de klant een onderneming in moeilijkheden is: 

 

▪ In artikel 21c Uitvoeringsbesluit wordt concreet aangegeven wat onder onderneming in moeilijkheden moet 

worden verstaan, waarbij wordt aangesloten bij in de praktijk bestaande signalen dat het bedrijf in 

moeilijkheden verkeert, het gaat om situaties waarin het bedrijf niet of niet langer levensvatbaar is.  

▪ Wanneer een of meer omstandigheden als bedoeld in artikel 21c, lid 2 Uitvoeringsbesluit zich voordoen, meldt 

de klant binnen 8 weken schriftelijk aan Greenchoice dat hij niet langer in aanmerking komt voor deze fiscale 

regeling omdat hij niet langer voldoet aan de voorwaarde, bedoeld in artikel 60b, lid 2 WBM. Hierbij vermeldt 

de klant de datum waarop deze wijziging is ingetreden. 

 

▪ De klant dient: 

▪ zijn administratie zodanig in te richten dat daarin op overzichtelijke wijze de gegevens zijn opgenomen omtrent 

alle voor de heffing van Energiebelasting en ODE van belang zijnde bedrijfshandelingen; 

▪ alle informatie en wijzigingen in de situatie die van invloed zijn op de toepassing van de fiscale regeling 

onmiddellijk, dan wel uiterlijk binnen 6 weken na die wijziging, schriftelijk te melden aan Greenchoice onder 

afgifte van een nieuwe verklaring. 

 

▪ De klant trekt de verklaring binnen 6 weken schriftelijk in, indien de door hem overgelegde verklaring, op enig moment 

nier meer juist is. In de te ondertekenen intrekking wordt de datum waarop de verklaring niet langer van toepassing is 

vermeld. 

 

▪ De klant draagt verantwoordelijkheid voor de juistheid van de op en bij deze verklaring verstrekte gegevens en voor 

het tijdig aan Greenchoice doorgeven van alle wijzigingen en informatie die in het kader van deze verklaring relevant 

zijn. Het verstrekken van onjuiste gegevens en het niet tijdig doorgeven van wijzigingen en informatie kunnen onder 

andere tot gevolg hebben dat de Belastingdienst Energiebelasting, ODE en/of omzetbelasting naheft en daarbij boetes 

en/of belastingrente in rekening brengt. Alle gevolgen van het verstrekken van onjuiste gegevens en het niet tijdig 

doorgeven van wijzigingen en informatie zijn volledig voor rekening van de klant. Door ondertekening van deze 

verklaring stemt de klant nadrukkelijk in met deze verhaalsmogelijkheid. 

 
Bedrijfsnaam 

 

 
KvK-Nummer 

 

 
Btw-nummer 

 

 
Klantnummer 

 

 
Contactpersoon 

 

 
E-mailadres 
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Telefoonnummer  

 
 

Adres 
 

 
Postcode & plaats 

  

 

Bedrijfsnaam Greenchoice B.V. Adres Kruisplein 15 
E-mailadres zakelijk@greenchoice.nl Postcode & plaats 3014 DB Rotterdam 

Telefoonnummer 010 850 06 61 Btw-nummer NL811517512B01 
KvK-Nummer 24302685 IBAN NL18INGB0005309282 

 

 
Leveringsadres 

 

 
Postcode & plaats 

  

 
EAN-code aansluiting * 

 
 

 
Gewenste ingangsdatum verlaagd tarief 

(fiscale regeling)** 

 

* Let op: indien u meerdere aansluitingen heeft dient u voor iedere aansluiting een aparte verklaring in te vullen! 

** Let op: Greenchoice zal de eerst mogelijke ingangsdatum hanteren, welke kan afwijken van de gewenste ingangsdatum.  

Ondergetekende verklaart het volgende: 

▪ Dat de elektriciteit, via in deze verklaring genoemde aansluiting aan klant wordt geleverd, uitsluitend (100%) wordt 

aangewend in een walstroominstallatie zoals bedoeld in artikel 47, lid 1, onderdeel w WBM en dat die 

walstroominstallatie geheel of nagenoeg geheel (90% of meer) bestemd is voor schepen, niet zijnde particuliere 

pleziervaartuigen als bedoeld in artikel 70a, lid 3 WBM. 

 

▪ Klant is geen onderneming in moeilijkheden als bedoeld in artikel 21c Uitvoeringsbesluit. 

 

▪ Klant voldoet aan de voorwaarden voor toepassing van het verlaagd tarief voor Energiebelasting en geen tarief voor ODE 

zoals hierboven beschreven onder Voorwaarden & toelichting, is akkoord met deze voorwaarden, zal deze naleven en zal 

handhaving ervan accepteren. 

 

▪ Kruis aan wat van toepassing is: 

☐  Dat de walstroominstallatie beschikt over een zelfstandige aansluiting en dat deze walstroominstallatie geen deel 

uitmaakt van een meer omvattende onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, onderdelen a tot en met e Wet WOZ.  

Of 

☐   Dat de walstroominstallatie niet beschikt over een zelfstandige aansluiting maar wel over een comptabele meetinrichting 

als bedoeld in artikel a18a Uitvoeringsbesluit en dat klant het verbruik van de elektriciteit dat middels de comptabele 

meetinrichting wordt gemeten iedere kalandermaand binnen 10 dagen doorgeeft aan Greenchoice op mailadres 

servicezakelijk@greenchoice.nl onder vermelding van de aansluitgegevens en de betreffende verbruiksmaand.  
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Ondergetekende verklaart tekeningsbevoegd namens de klant te zijn en deze verklaring met bijbehorende bijlage(n) volledig 

en naar waarheid te hebben ingevuld en verstrekt. Als deze verklaring is ondertekend door een derde die door de klant is 

gemachtigd, dient de terzake afgegeven machtiging als bijlage bij deze verklaring te worden verstrekt. 

Voorletters & 
achternaam 

  

 
Functie 

 

 
Plaats & datum 

 
 

 

 
Handtekening 

 
 
 

Zet a.u.b. ook uw paraaf onderaan iedere pagina van deze verklaring 
 

Volmacht 
☐ niet van toepassing 

☐ de volmacht is als bijlage bijgevoegd 

Klant geeft tevens 
andere verklaring(en) 

af aan Greenchoice  

 

☐ nee 

☐ ja, te weten: 

 
 

Het toesturen van de ingevulde en ondertekende verklaring met bijlage(n) kan via zakelijk@greenchoice.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zakelijk@greenchoice.nl

