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1 INLEIDING
Voor u ligt de handleiding van myCertiQ, het E-certificatensysteem van CertiQ. Deze handleiding
ondersteunt u, als End User, bij het raadplegen van myCertiQ.
MyCertiQ biedt u de mogelijkheid direct inzicht te krijgen in de herkomst van duurzame energie die
een handelaar ten behoeve van uw account heeft afgeboekt. Hiermee speelt CertiQ in op een
groeiende maatschappelijke behoefte aan meer transparantie over de bron van de energie die wordt
verbruikt.

Disclaimer:
Schermvoorbeelden in deze handleiding zijn afkomstig van een testomgeving met volledig fictieve data.
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2 ALGEMENE FUNCTIONALITEITEN
2.1 Algemene werking myCertiQ
Eisen aan uw internetbrowser
MyCertiQ kan werken met twee verschillende internetbrowsers. Daarbij is de versie van belang:
•
Voor Microsoft Internet Explorer geldt dat u versie 11.x geïnstalleerd dient te hebben en dat de
compatibiliteitsmodus met eerdere versies uit dient te staan.
•
Voor Mozilla Firefox geldt dat u minimaal versie 44 geïnstalleerd dient te hebben.
Oudere versies van deze browsers en andere browsers worden niet ondersteund. CertiQ kan dan ook
niet garanderen dat de werking bij gebruik van een andere browser correct verloopt.
Wij adviseren u om na te gaan of uw internetbrowserversie voldoet aan bovenstaande.

2.1.1 Inloggen met eHerkenning
Via www.certiq.nl kan myCertiQ worden benaderd (zie homepage 'Inloggen myCertiQ'). Om in te
kunnen loggen kiest u eerst de rol waarmee u wilt inloggen (End User).
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Vervolgens kiest u de wijze waarop u zich wilt identificeren. Zakelijke gebruikers die al bij CertiQ
bekend zijn met hun Kamer van Koophandel-nummer, doen dit door middel van eHerkenning.
Indien u bij eHerkenning bent geregistreerd met uw Kamer van Koophandelnummer én uw
vestigingsnummer (omdat uw organisatie verschillende vestigingen heeft), dan kunt u ervoor kiezen
om per vestiging in te loggen in myCertiQ. Als u hiervan gebruik wilt maken, dan kunt u dit aangeven
bij de Servicedesk via het e-mailadres servicedesk@certiq.nl.
Bent u geregistreerd bij CertiQ met uw BSN, dan kunt u inloggen met DigiD.
Wanneer u in onderstaand voorbeeld uw rol (‘End User) heeft geselecteerd, klik dan op het logo van
eHerkenning of DigiD om uw keuze te bevestigen.

U doorloopt vervolgens de inlogprocedure van eHerkenning of DigiD.
Wanneer u tijdens het doorlopen van de procedure bij eHerkenning of DigiD problemen
ondervindt, of u bent uw gebruikersnaam en/of wachtwoord vergeten, neemt u dan contact op
met uw eHerkenningsmakelaar of DigiD.
Na het inloggen met eHerkenning of DigiD, selecteert u het betreffende account (indien van
toepassing). Daarna klikt u op de knop 'Select'.
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De homepage van het door u gekozen account wordt geopend.
Vanaf MyCertiQ versie 3.3 is het mogelijk te schakelen tussen relaties zonder dat u hiervoor opnieuw
moet Inloggen via EHerkenning of DigiD. Vanaf het hoofdmenu kiest u de optie 'Switch User'.
Hiermee gaat u terug naar het voorgaande selctiescherm en ander account selecteren.

2.1.2

Navigatie

Vanaf het hoofdmenu kunt u de verschillende menu-opties benaderen.

2.1.3

Schermnavigatie hoofdmenu

Home (CertiQ-logo):toont een link naar de handleiding en geeft een overzicht van baskets die voor u
zijn aangemaakt
Registration: functies gerelateerd aan het raadplegen van uw relatiegegevens;

My Certificates: functies gerelateerd aan het raadplegen van certificaten die ten behoeve van uw
eindgebruikersaccount zijn afgeboekt

Logout: Beëindigt huidige gebruikerssessie.
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2.2
2.2.1

Algemene functionaliteit van myCertiQ
Verplichte velden

Alle velden in de applicatie die verplicht ingevuld moeten worden, worden aangeduid met een
asterisksymbool (*). Wanneer u deze velden niet invult, wordt er naast het betreffende veld een
foutmeldingssymbool getoond (
worden toegelicht.
2.2.2

). Door met de muis over het icoon te bewegen zal de foutmelding

Algemene foutmeldingen

Foutmeldingen die niet gerelateerd zijn aan de wijze waarop een specifiek veld is ingevuld, maar die
voortkomen uit het niet voldoen aan bepaalde bedrijfsregels, worden onderaan de pagina in het rood
getoond.

8/22

2.2.3

Actieknoppen

Hieronder een toelichting op de diverse actieknoppen in myCertiQ.
VELD

2.2.4

NAAM
Find
Details

BESCHRIJVING
Opzoeken relaties/productie-installaties, zie volgende paragraaf
Details sectie vanuit zoekpagina’s

Edit

Wijzigen van gegevens

Foutmelding

Ga met je cursor over dit icoon voor toelichting op de foutmelding

Actieknoppen

Worden gebruikt om diverse acties uit te voeren, zoals
toevoegen, zoeken, downloaden en valideren van objecten (bijv.
productie-installaties of relaties).
Voor de meeste actieknoppen wordt standaard naamgeving
gebruikt.
Search – start een zoekactie in elk zoekscherm;
Download – exporteren van zoekresultaten naar een
downloadformaat;
Select – selecteren van de gekozen optie (meestal vanuit een
pop-up);
Save –opslag van een registratie (bijv. bij uw relatiegegevens);
Edit – openen van een scherm in editmodus, vanuit een
detailscherm (bijv. voor relaties).

Zoekvensters

De applicatie onderscheidt een aantal zoekschermen voor relaties. Deze velden zijn te herkennen
aan het vergrootglas rechts van het invoerveld. Selecteer het vergrootglas om het zoekvenster te
openen.

Vul de zoekcriteria in, klik op ‘Search’ en selecteer de regel met de muis.

9/22

Klik vervolgens op de knop ‘Select’; dit sluit de pop-up en het geselecteerde item wordt overgenomen
in het invoerveld.

2.2.5

Zoekschermen

Een zoekscherm binnen myCertiQ werkt standaard op de volgende manier:
Vul de zoekcriteria in het zoekgedeelte in en klik op de knop ‘Search’. De resultaten die voldoen aan
de zoekcriteria worden vervolgens getoond op het scherm. Wanneer het totaal aantal zoekresultaten
niet op een pagina past wordt er een paginabalk getoond onderaan het scherm. Deze geeft aan op
welke pagina de gebruiker op een bepaald moment is en toont het totaal aantal pagina’s.
Bij de meeste zoekschermen kunt u de gevonden resultaten door middel van de knop ‘Download’
naar een CSV-bestand converteren en downloaden.

Sectie zoekvelden

Sectie zoekresultaten

In het zoekreultaat kunt u per regel de details opvragen door het ’detail-icoon’ uiterst rechts op die
regel te selecteren. Dit opent het detailscherm, met daarop aan de linkerzijde de lijst met eerder
gevonden zoekresultaten (shortlist) en rechts de details van het geselecteerde item (detailsectie).
Wanneer u een ander item in deze lijst selecteert (met de muis of met pijltjestoetsen), kunt u de
details van elk item in de lijst bekijken.
Voorbeeld detailscherm

Sectie zoekvelden

Shortlist

Detailsectie

In de shortlist staan alle zoekresultaten waarvan in het detailscherm de details bekeken kunnen
worden.
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2.2.6

Navigatie door zoekresultaten over meerdere pagina's

Wanneer het totaal aantal zoekresultaten niet op een pagina past, verschijnt onderaan het scherm
een paginabalk. Deze geeft aan op welke pagina de gebruiker op een bepaald moment is en toont het
totaal aantal pagina’s.

Daarnaast biedt deze balk de volgende navigatiemogelijkheden:
•
•
•
•

First: navigeer naar de eerste pagina met zoekresultaten;
Previous: navigeer naar de vorige pagina met zoekresultaten;
Next: navigeer naar de volgende pagina met zoekresultaten;
Last: navigeer naar de laatste pagina met zoekresultaten.
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3 HOMEPAGE
Nadat u bent ingelogd, wordt de homepage geopend. De homepage is opgebouwd uit verschillende
secties. Vanuit deze homepage kunt u verschillende acties uitvoeren en bijvoorbeeld zien wanneer er
voor u een afboeking van certificaten heeft plaatsgevonden.
Door op het CertiQ-logo te klikken, linksboven in beeld, komt u vanuit elk menu weer op de
homepage terecht.
Voorbeeld: homepage met secties.

3.1 Welcome (Welkom)
Hier wordt een link naar de handleiding getoond.
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3.2 My Messages (Mijn Berichten)
Hierin worden de laatste berichten getoond, zoals bijvoorbeeld dat er voor u een afboeking van
certificaten heeft plaatsgevonden.

3.3 My Baskets (Mijn Mandjes)
Overzicht van de door uw handelaar afgeboekte certificaten.
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4 REGISTRATION (REGISTRATIE)
Hier kunt u uw relatiegegevens inzien en wijzigen.
4.1 Search Relations (Zoek relaties)
Vanaf dit scherm kunt u de relatiegegevens van het account waarmee u bent ingelogd bekijken en
wijzigen. Klik op de knop 'Search' om uw relatiegegevens te vinden (u hoeft verder geen zoekvelden
te vullen).

Door op de Edit- of Details-knop te klikken (linker of rechter in het rode kader) kunt u uw gegevens
wijzigen of inzien. Wanneer u op de Edit-knop klikt, komt u in het volgende scherm:
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4.1.1 General
Het scherm toont algemene relatiegegevens.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Relation type: End user
Name: naam van de relatie die is ingelogd;
Valid from: datum vanaf wanneer de relatie geldig is;
Valid to: datum tot wanneer de relatie geldig is (deze datum is niet ingevuld, omdat relaties in
principe geen einddatum hebben, tenzij de relatie wordt uitgeschreven);
Trade number: dossiernummer Kamer van Koophandel.
Use brachenumber for authentication?: hier kunt u aangeven of u wilt inloggen met uw
vestigingsnummer of niet;
Branch number: vestigingsnummer;
Fiscal nummer: BSN nummer
Transfer notifications per email: Ontvang transactiebevestigingen per e-mail

Indien u bij het inloggen gebruik wenst te maken van uw branch number (vestigingsnummer) dan
dient het veld 'Branch number' gevuld te zijn met uw vestigingsnummer en het veld 'Use branche
number for authentication?' geselecteerd te zijn. Indien dit niet niet het geval is, dan kunt u een e-mail
sturen naar servicedesk@certiq.nl met het verzoek om de gegevens voor u in te vullen.

4.1.2 Bank
Het scherm toont de bankgegevens. Voor u zijn deze gegevens niet relevant, omdat CertiQ niet
factureert aan eindgebruikers.
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4.1.3 Visiting address
Dit is uw bezoekadres. Het scherm biedt de mogelijkheid additioneel een alternatief post- en
factuuradres te specificeren. Dit gebeurt door het selecteren van een van de opties achter 'Alternative
address' onderaan de pagina. Afhankelijk van de selectie zullen er (nadat u op de knop ‘Next’ geklikt
hebt) extra tabbladen zichtbaar worden.
U heeft de mogelijkheid gegevens aan te passen en vervolgens te bewaren met de knop 'Save'.

4.1.4 Letters
Dit tabblad toont de aan u verstuurde e-mails. De inhoud van de e-mail kunt u bekijken door op de
betreffende 'Message' te klikken. De bijbehorende bijlage kan worden geopend door te klikken op de
link onder Attachments.
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5 MY CERTIFICATES (MIJN CERTIFICATEN)
Onder het menu ‘My Certificates’ kunt u zien welke en hoeveel certificaten door de handelaar ten
behoeve van uw account zijn afgeboekt.

5.1 Search Baskets (Zoek mandjes)
In het submenu ‘Search Baskets’ kunt u het 'winkelmandje' bekijken dat de handelaar heeft gebruikt
om certificaten ten behoeve van uw account af te boeken. U kunt hier ook de status van dit mandje
bekijken. Een overzicht van de statussen die kunnen voorkomen is hieronder opgenomen.

STATUS BASKET*

BETEKENIS

Effectuated

de basket is verwerkt

Persisted

de basket is aangemaakt

Rejected

de basket is afgekeurd

* Er bestaat nog een aantal andere statussen van baskets waar in het zoekscherm op gezocht kan
worden, maar die zijn voor u als eindgebruiker niet van toepassing en daarom niet in dit overzicht
genoemd.
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5.1.1 Details Basket
In het detailscherm kunt u de details terugvinden die de handelaar heeft opgegeven bij het afboeken
van de certificaten (het detailscherm wordt geopend nadat vanuit het zoekscherm op de knop 'Details'
wordt geklikt).

5.1.2 Transactions Basket
Via de knop 'Transactions' kunt u de details zien van de afboeking. Zie paragraaf 5.2 Search
Certificate Transactions (Zoek certificaattransacties).

5.2 Search Certificate Transactions (Zoek certificaattransacties)
In het submenu ‘Search Certificate Transactions’ kunt u details zien van de transactie door de
handelaar van het afboeken van certificaten ten behoeve van uw account. Onder andere kunt u hier
zien welke handelaar voor u heeft afgeboekt, de hoeveelheid certificaten en de datum van afboeking.
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5.2.1 Download
Via de knop 'Download' kunt u een CSV-bestand maken waarin u meer details kunt zien van de
certificaten die zijn gebruikt voor de transactie. Zoals het type installatie waarmee de elektriciteit is
opgewekt (zoals wind, zon, water etc.), de EAN-code van de installatie en de periode (maand) waarin
de elektriciteit is opgewekt.

5.3 Search Certificates (Zoek certificaten)
In het submenu ‘Search Certificates’ kunt u informatie opzoeken over de certificaten die ten behoeve
van uw account door de handelaar zijn afgeboekt. Klik op het details-icoontje achter de regel van de
zoekresultaten.
5.3.1 Details Certificates
Hier kunt u meer details van deze certificaten bekijken, zoals het land van herkomst, de bron van de
duurzaam opgewekte elektriciteit en de productiedatum.
De tab “General” geeft de algemene gegevens van een certificaat weer, waaronder het type
certificaat en de datum van uitgifte.

5.3.1.1 Certificate Measurement Report (meetrapport)
2

De tab 'measurement report' toont de aanvullende gegevens (waaronder de CO -uitstoot), wanneer er
sprake is van het certificeren van grijze energie (nucleair of fossiel).

5.3.2.1 Certificate Production Installation (productie-installatie)
De tab 'Production Installation' toont de informatie over de productie-installatie waarmee de energie is
opgewekt, waaronder de locatie van de productie-installatie en de productieperiode.
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5.3.2 Verklaringen Download
Via de knop 'Download' kunt u een (CSV of Excel) bestand maken waarin u meer details kunt zien
van de certificaten.
In onderstaande tabel wordt een verklaring gegeven van de termen die in de download worden
gebruikt:
Term in header

Waarde

Verklaring

Production installation ID

18 cijferige EAN code

Unieke code installatie (EAN)

Certificate start ID

30 cijferig nummer

Uniek startnummer van GvO reeks

Certificate end ID

30 cijferig nummer

Uniek eindnummer van GvO reeks

Quantity

Verschil tussen start en end ID

Hoeveelheid van GvO's in de reeks

Energy Medium

H of E

Warmte of Elektriciteit

Purpose

Fuel Description

Disclosure
Technologiecode (T gevolgd door 6
cijfers)
Beschrijving technologie naar AIB
afspraken
Brandstofcode (F gevolgd door 6
cijfers)
Beschrijving brandstof naar AIB
afspraken

Production start date

Productie start datum (dd-mm-yyyy)

Eerste dag van productie periode

Production end date

Productie eind datum (dd-mm-yyyy)

Product category code

GO of ICS:NTA8080|GO

Product type

Source|||||||||

Laatste dag van productie periode
Soort certificaat: GO is GvO en
ICS:NTA8080|GO is een GvO met
aanduiding NTA8080. ICS: Independent
Criteria Schemes. Dit betekent dat een
onafhankelijke organisatie deinstallatie
voor NTA8080 heeft gecertificeerd
Systeem aanduiding (standaard in My
CertiQ)

Issue date

dd-mm-yyyy

Aanmaakdatum GvO

Lower calorific value

NA (niet van toepassing)

Calorische onderwaarde

Use of heat

NA (niet van toepassing)

Gebruik van warmte

Percentage primary energy
saved

NA (niet van toepassing)

Percentage van de bespaarde primaire
Energie (gebruik van fossiele brandstof)

Amount primary energy saved

NA (niet van toepassing)

Hoeveelheid bespaarde primaire
Energie (gebruik van fossiele brandstof)

Technology Code
Technology Description
Fuel Code

Absolute Co2 Emission Saved NA (niet van toepassing)
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AIB code van de technologie
Beschrijving technologie
AIB code van de brandstof
Beschrijving brandstof

Bespaarde CO2 uitstoot

Term in header

Waarde

Verklaring

CO2 emissions produced

NA (niet van toepassing)

Hoeveelheid CO2 uitstoot

Radio active waste Produced

NA (niet van toepassing)

Hoeveelheid radioactief afval

Production device name

Naam

Naam van de Installatie

Zip code

Postcode

Postcode van de productielocatie

City

Plaats

Plaats van de productielocatie

Country

Land

Coordinate code

Coördinaten-code

Latitude

Breedte coördinaten

Longitude

Lengte coördinaten

Capacity

Land van de productielocatie
Coördinaten-code van de
productielocatie
Breedte coördinaten van de
productielocatie
Lengte coördinaten van de
productielocatie
Nominaal vermogen van de gehele
installatie

Earmark

Vermogen in KW
Combination-support, productionsupport, investment-support, unknown
of no-support
Soort stimulering

Date operational

dd-mm-yyyy

Oprichtingsdatum van de installatie

Own use

No of Yes

Gasification

No of Yes

GvO's voor eigen gebruik
Vergassing (verbranding bij ondermaat
aan zuurstof) Komt niet voor op dit
moment

Multi certificate

No of Yes

Uitgifte van verschillende soorten
certificaten per installatie

Mechanical capacity

NA (niet van toepassing)

Mechanische capaciteit van de installatie

Thermal capacity

NA (niet van toepassing)

Thermische capaciteit van de installatie

Competent authority code

Twee letters gevold door twee cijfers

Code van de wettelijk aangewezen
instantie voor de uitgifte van GvO's

Competent authority
description

Naam

Naam van de wettelijk aangewezen
instantie voor de uitgifte van GvO's

Issuing body code

2 cijferig nummer

Code van de issuing body

Issuing body description

Status

Naam
GO renewable electricity, GO
renewable heat, GO cogeneration,
Disclosure certificate, Cogeneration
certificate of other
Canceled, Exported, Expired,
Withdrawn, Export in progress, Own
consumption

Expiry date

dd-mm-yyyy

Naam van de issuing body
GvO hernieuwbare elektriciteit, GvO
hernieuwbare warmte, GvO HR WKK,
Etikettering certificaat, WKK certificaat of
anders.
Afgeboekt, geexporteerd, verlopen,
teruggetrokken, export nog niet afgerond
en eigen gebruik
Verloop datum let op: de datum betekent
geldig tot

Certificate type
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5.3.3 Overzicht T/F codes
In onderstaande tabel zijn de combinaties van T (technologie) en F (brandstof) codes weergegeven
zoals deze veelal voorkomen op de GvO's. Voor biomassa en geothermie kunnen de laatste vier
cijfers van de T code afwijken van de cijfers zoals die in de tabel zijn weergegeven.
T code

F code

Soort installatie

T010100 F01040100 Zonne-energie
T020001 F01050100 Wind energie op land
T020002 F01050100 Wind energie op zee
T030100 F01050200 Waterkracht
T040100 F01050200 Getijde energie
T050000 NTA

Biomassa verschillende NTA codes

T050000 F01010101 Biomassa Mengstromen (AVI)
T050500 F01030100 Stortgas (BS – Landfill gas)
T050500 F01030200 Rioolwaterzuiveringsgas (BR – Sewege gas)
T050500 F01030300 Zuiver biogas (BGZ)
T050000 F01030300 Niet naar haar aard zuiver biogas (BGO)
T050000 F01040200 Geothermie
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