
DEFINITIEVE INSTALLATIE VOOR 
BLOKVERWARMING
Ingevolge artikel 47, eerste lid, onderdeel h, van de wet Wet 
belastingen op milieugrondslag wordt onder een installatie 
voor Blokverwarming verstaan een gemeenschappelijke 
voorziening, niet zijnde een WKK als bedoeld in artikel 47, 
eerste lid, onderdeel g, van de wet voor verwarming van 
meer dan één onroerende zaak als bedoeld in artikel 16, 
onderdeelen a t/m e, van de wet WOZ.

In de definitie van Blokverwarming zijn twee aspecten te 
onderscheiden. Het moet gaan om een gemeenschappelijke 
voorziening voor de verwarming (1), die verschillende 
woningen/gebouwen van warmte voorziet (2). Daarbij valt te 
denken aan woningen in een flatgebouw of kantoren in een 
kantoorgebouw. In artikel 16, van de wet WOZ wordt deze 
categorie objecten afgebakend. Indien de aldus afgebakende 
objecten gebruik maken van dezelfde verwarmingsinstallatie, 
is er sprake van Blokverwarming.

Bij Blokverwarming is sprake van collectieve afname van 
aardgas ten behoeve van warmteopwekking voor individuele 
ruimteverwarming. Voor zover het gaat om warmtelevering 
vanuit een WKK is geen sprake van Blokverwarming.

Ondergetekende verbruiker van gas verklaart dat;
 •   onderstaande verbruiker van energie verantwoordelijk 

is voor de juistheid van deze gegevens. Eventuele 
naheffingen van de Belastingdienst, verhoogd met 
boetes, heffings- en/of belastingrente, die het gevolg 
zijn van het verstrekken van onjuiste gegevens, komen 
voor rekening van de verbruiker. Als in gemelde situatie 
wijzigingen optreden, is de verbruiker verplicht die aan 
PZEM Energy Company B.V. kenbaar te maken.

 •   zijn of haar gaslevering op de onder genoemde 
aansluiting, conform de bovenstaande definitie, 
geschiedt ten behoeve van de verwarming van één of 
meer wooneenheden.
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Deze verklaring maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de overeenkomst voor levering van aardgas tussen 
leverancier PZEM Energy Company B.V. en onderstaande verbruiker.
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