
DEFINITIE ZAKELIJK VERBRUIK 
(artikel 47 eerste lid, onderdeel van de WBM)

Zakelijk verbruik is energieverbruik door een zakelijke 
eenheid die zelfstandig, op ongeacht welke plaats, 
leveringen 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 zouden leiden.

Ondergetekende, zijnde verbruiker van elektriciteit, 
verklaart:

•   dat hij/zij deelneemt aan een Meerjarenafspraak Energie-
efficiency (MJA, ondertekend door de Minister van
Economische Zaken,de Minister van Volkshuisvesting,
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de Minister van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit);

•  dat de kosten van aankoop van energieproducten en
elektriciteit ten minste 3,0% van de productiewaarde
uitmaken of waar de verschuldigde nationale
energiebelasting ten minste 0,5% van de toegevoegde
waarde bedraagt;

•  dat het verbruik elektriciteit voor het in deze verklaring
genoemde leveringsadres zakelijk verbruik betreft,
conform de hierboven gegeven definitie;

•  de administratie zodanig in te hebben gericht dat daarin
op overzichtelijke wijze de gegevens zijn opgenomen

omtrent alle voor de toepassing van de vrijstelling van 
het energiebelastingtarief voor zakelijk verbruik boven de 
10.000.000 kWh van belang zijnde bedrijfshandelingen;

•  dat, indien op het genoemde leveringsadres tevens voor
niet-zakelijke doeleinden elektriciteit wordt verbruikt,
de hoeveelheid zakelijk elektriciteitsverbruik met meters 
wordt vastgesteld;

•  dat wijzigingen in de situatie die van invloed zijn op de
toepassing van de energiebelastingtarieven onmiddellijk
schriftelijk worden gemeld aan de leverancier;

•  dat hij/zij vóór 1 juli van het jaar, volgend op het jaar
waarop deze verklaring betrekking heeft, een voort-
gangsverklaring zal overleggen aan de leverancier;

•  dat hij/zij tegelijkertijd een afschrift van de voortgangs-
verklaring aan de inspecteur zal zenden.

•  dat onderstaande verbruiker van energie verantwoorde-
lijk is voor de juistheid van deze gegevens. Eventuele
naheffingen van de Belastingdienst, verhoogd met boetes 
en heffingsrente, 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 DELTA Energy B.V.
kenbaar te maken.
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VERKLARING 
Deelname convenant MJA

GEGEVENS VAN DE VERBRUIKER

Naam:

Adres:

Postcode | Plaats: 

Klantnummer:



PZEM.nl

GEGEVENS VAN HET LEVERINGSADRES

Leveringsadres:

Postcode | Plaats:

EANcode:

GEGEVENS VAN DE LEVERANCIER
Naam: PZEM Energy Company B.V.
Adres: Postbus 51
Postcode: 4330 AB MIDDELBURG

Deze verklaring hee t betrekking op het kalenderjaar:

Naam:  

Datum:

Handtekening verbruiker: 

Plaats:


