TOELICHTING VERBLIJFSFUNCTIE
De overheid heeft bepaald dat particulieren en bedrijven een bepaalde basisbehoefte aan energie
hebben. Daarom wordt een locatie mét verblijfsfunctie voor deel van het energieverbruik vrijgesteld
van energiebelasting.
Wanneer een locatie geschikt is om in te wonen of te werken, heeft deze in het algemeen een
verblijfsfunctie. Een woning of bedrijfspand heeft bijvoorbeeld doorgaans wel een verblijfsfunctie, een
telefooncel of garagebox niet. Ook algemene voorzieningen bij flats/appartementencomplexen zoals
centrale voorziening, exploitatie en portiek verlichting, trapverlichting e.d. hebben geen
verblijfsfunctie. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor ‘straatmeubilair’ zoals lantarenpalen,
parkeerautomaten, geldautomaten en marktaansluitingen.
Een lijst met objecten die het meest voor komen, treft u onderstaand. Deze lijst is niet alomvattend
en hierin kunnen geen rechten worden ontleend.

VOORBEELDEN OBJECTEN MET VERBLIJFSFUNCTIE
Algemene aanduiding
Aula
Bouwaansluitingen, met op het WOZ-perceel en
verbonden met de aansluiting een object met
verblijfsmogelijkheid, zoals een keet, een
bemande kraan, etc.
Club-/verenigingshuis of overdekte
verenigingsterreinen dan wel terreinen met
accommodaties
Horeca gebonden gelegenheden
Objecten voor (al dan niet permanente) bewoning
Objecten voor het uitoefenen van een bedrijf of
beroep, of een kantoor of een school
Objecten voor evenementen
Religieuze gebouwen
Zorginstelling

Voorbeelden
Aula, crematorium
Bouwaansluitingen

Hotel, pension, café, restaurant, kantine,
opleidingscentrum
(al dan niet leegstaande of onbewoonde)
woning, flat, bungalow, kelder, souterrain,
wooncontainer, woonboot, ark
Kantoor, werkplaats, fabriek, winkel, kiosk,
school, crèche, gemeentehuis, stadskantoor
Circus, feesttent
Kerk, moskee, klooster
Ziekenhuis, verpleeghuis, medische
(praktijk)ruimte, verzorgingstehuis,
bejaardentehuis, kruisgebouw

VOORBEELDEN OBJECTEN ZONDER VERBLIJFSFUNCTIE
Algemene aanduiding
Algemene voorzieningen bij
flats/appartementencomplexen e.d
Begraafplaats
Bouwaansluiting zonder aangesloten object dat
geschikt is voor verblijf (dus geen keet,
werkplaats, kraan etc.)
Garageboxen/stallingen zonder
verblijfsmogelijkheid (dus
zonder bewakingsloge, betaalkantoortje etc.)
Installaties voor doelgerichte (publieke)
toepassingen, zoals monumentverlichting
(‘straatmeubilair’, zonder
mogelijkheden voor verblijf)

Objecten met installaties voor blokverwarming
(zonder mogelijkheden voor werkplaats of
kantoor)
Telefooncel
Toiletgebouw (onbemand)
Voorzieningen voor de exploitatie van Warmte-,
Gas-, Elektriciteit-, CAI-, Internet- of Telefonienetwerken

Voorbeelden
Centrale voorzieningen, exploitatie- en
portiekverlichting, trapverlichting

Garageboxen, parkeergarage, parkeer terrein
Gevelverlichting, cameratoezicht, fontein,
feestverlichting (winkelstraatverlichting),
openbare verlichting, slagboom,
parkeerautomaten, snuffelpalen, stadsklokken,
reclamezuil of –bord, reclameverlichting,
stadsplattegrond, abri, MUPI, BB-sirene,
geldautomaat, marktaansluiting,
kermisaansluiting
Blokverwarming station, ketelhuis, verdeelpunt

Toiletgebouw, openbaar toilet
CAI-versterker, antenneversterker, CAI kast,
kabelkast, gas ontvangststation, gas afsluiter,
gasdepot, GSM mast of andere zendmast
(onbemand), kathode bescherming,
meet- en peilstation, warmte verdeelstation

