Quick Start voor Producenten
Hoe kan ik inloggen?
Via de link https://my.certiq.nl/source/ kan myCertiQ worden benaderd. Om in te kunnen loggen selecteert u eerst uw rol (Producer) door op het pijltje te
klikken.

Zakelijke gebruikers die al bij CertiQ bekend zijn met hun Kamer van Koophandel-nummer, doen dit door middel van eHerkenning. Bent u geregistreerd
bij CertiQ met uw BSN, dan kunt u inloggen met DigiD.
Wanneer u in onderstaand voorbeeld uw rol (‘Producer’) 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 eHekenning of DigiD problemen ondervindt, of u bent uw gebruikersnaam en/of wachtwoord
vergeten, neemt u dan contact op met uw eHerkenningsmakelaar of met DigiD.
De homepage wordt geopend.
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Hoe kan ik mijn productie-installatie(s) bekijken?
Ga naar het menu: Search Production Installations en klik op de knop Search (u kunt uw zoekopdracht verfijnen door andere zoekvelden te vullen).
De details van een productie-installatie kunt u bekijken door vanuit de zoekresultaten in het zoekscherm op 'Details' (zie rode kader) te klikken.
Onder andere kunt u bekijken wat de status is van uw aanmelding.
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STATUS
Waiting for approval
On Hold
Approved by Grid Operator
Approved
Rejected

BETEKENIS
Uw netbeheerder heeft uw aanmelding nog in behandeling
Uw netbeheerder heeft uw aanmelding nog in behandeling, maar heeft de aanvraag geparkeerd. Mogelijk zijn zij
nog in afwachting van gegevens of de plaatsing van een meter.
Uw netbeheerder heeft uw aanmelding bij CertiQ goedgekeurd
Uw productie-installatie is ingeschreven bij CertiQ. De gegevens zijn doorgestuurd naar RVO. De netbeheerder kan
vanaf nu de meetwaarden insturen.
De aanmelding is afgewezen, de reden hiervan is terug te vinden in de tab ‘Remarks’.

Hoe kan ik een nieuwe productie-installatie aanmelden?
Wanneer het vermogen u uw installatie is uitgebreid of u plaatst een nieuwe installatie, dan moet deze installatie (opnieuw) aangemeld worden.
De makkelijkste manier om dit te doen is via de website van CertiQ, www.certiq.nl. Als u bij het invullen hetzelfde Kamer van Koophandelnummer of BSN
invult dat bij ons bekend is, wordt de nieuwe productie-installatie automatisch aan de bij ons bekende relatiegegevens gekoppeld.
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Ik krijg een brief dat ik de inschrijving van mijn productie-installatie moet verlengen. Hoe doe ik dat?
Het verlengen van de productieverklaring (Herverzoek tot Vaststelling) is niet meer dan een wijziging van de einddatum van een bestaande inschrijving
van uw productie-installatie. Tevens is het Herverzoek tot Vaststelling bedoeld om te kijken of alle gegevens nog juist zijn.
Zoek de betreffende productie-installatie op via het menu ‘Search Production Installations’ en open de bewuste productie-installatie via de Editknop (zie
hierboven). Klik op de knop 'Extend ' en daarna (in de popup) op de knop 'Confirm'. Alleen wanneer de inschrijving nog geldig is (status 'Approved'),
kunt u zelf de verlenging aanvragen.
LET OP: Wanneer de inschrijving de status 'Expired' heeft, dan kunt u het Herverzoekformulier gebruiken dat u toegestuurd heeft gekregen.

Uw aanvraag tot verlenging is verwerkt (er staat een nieuwe productie-installatie in myCertiQ met de status 'Waiting for Approval') en ligt ter
goedkeuring bij uw netbeheerder. Nadat de netbeheerder uw aanvraag heeft goedgekeurd en CertiQ het verder heeft afgehandeld, ontvangt u per e-mail
een bevestiging van de verlenging.
U kunt niet zelf uw 'Trader' (handelaar) aanpassen. Als u uw handelaar wilt wijzigen adviseren wij u een opmerking te plaatsen in het tabblad 'Remarks'.
Wij passen dan voor u de handelaar aan.
Denkt u eraan dat RVO óók op de hoogte gebracht moet worden op het moment dat deze gegevens zijn gewijzigd.
U kunt vervolgens weer uitloggen uit myCertiQ, tenzij u ook uw NAW-gegevens wilt aanpassen/controleren.
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Hoe kan ik mijn NAW-gegevens inzien/wijzigen?
Klik in dat geval via het menu Registration op 'Search Relations'.
Klik op de knop 'Search'. Klik op het linker plaatje (Edit) achter de regel (zie rode kader).
In het tabblad 'Visiting' staan uw contactgegevens. Nadat u de gewenste gegevens hebt aangepast, klikt u op de knop 'Save'.
Als u uw bankgegevens wilt wijzigen, dan adviseren wij u ons een e-mail te sturen. Wij passen dan voor u de gegevens aan.
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Hoe bekijk ik de meetwaarden die de netbeheerder voor mijn installatie(s) heeft ingestuurd?
Ga naar het menu: ‘Search Measurements’ en vul de EAN-code in waarmee uw installatie bij ons ingeschreven staat. Klik op de knop Search. De
meetwaarden worden nu onder in het scherm zichtbaar. Wilt u meer informatie zien, klik dan op de Detailsknop (rode kader) achter de meetwaarden.
Qualifier 'Prod' betekent de totale meetwaarde (inclusief het eigen verbuik); 'grid' betekent het deel van de productie die aan het net is geleverd. Het
verschil tussen 'prod' en 'grid' is het eigen verbuik.
Download
Wanner u een download van de meetwaarden maakt, dan wordt de informatie weergegeven in een CSV-bestand. Om de gegevens leesbaar te maken,
kunt u het bestand omzetten naar Excel. De handleiding hiervan vindt u op onze website: Handleiding omzetten CSV-bestand naar Excel-bestand
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STATUS MEETWAARDE
Processed
Approved

Parked
Rejected

BETEKENIS
De meetwaarden zijn verwerkt en de certificaten zijn uitgegeven. De meetwaarden zijn doorgestuurd naar de RVO
(voorheen Agentschap NL)
De meetwaarden zijn goedgekeurd, maar de certificaten zijn nog niet uitgegeven. Dit kan te maken hebben met nog
door te voeren brandstofpercentages, een blokkade of een
(her-)verzoek tot vaststelling dat nog in behandeling is
De meetwaarden zijn geparkeerd en hebben een goed- of afkeuring nodig van de netbeheerder
De meetwaarden zijn afgekeurd en zullen indien nodig opnieuw door de netbeheerder moeten worden ingestuurd

Hoe bekijk ik of mijn netbeheerder de meetwaarden gecorrigeerd heeft?
Als blijkt dat de oorspronkelijk door uw netbeheerder ingestuurde meetwaarden onjuist zijn, dan kunt u in het scherm ‘Search Correction Proposals’ zien
of uw netbeheerder hiervoor een correctieverzoek heeft ingediend en -zo ja- wat de status is van dit verzoek.
In het menu 'Search Measurements' wordt eveneens de gecorrigeerde meetwaarden getoond.
Ga naar het menu: ‘Search Correction Proposals’ en klik op de knop ‘Search’ (u kunt uw zoekopdracht verfijnen door een of meerdere zoekvelden te
vullen).
Wilt u meer informatie zien, klik dan op de Detailsknop (rode kader) achter de correctie.
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Als het correctieverzoek is verwerkt (de status van het verzoek is in dit geval ‘Processed’), dan is de achterliggende berekning van de correctie ook terug
te vinden in het menu ‘Search Corrections’.
Wij adviseren u echter om de correctie op te zoeken in het menu ‘Search Correction Proposals’, omdat u hier de oorspronkelijke én gecorrigeerde
meetwaarde(-n) kunt zien.
STATUS CORRECTIEVERZOEK

BETEKENIS

Processed

Het correctieverzoek is verwerkt en de gegevens zijn doorgestuurd naar de RVO (voorheen Agentschap NL)

Approved

Het correctieverzoek is door CertiQ goedgekeurd

Initially Approved

CertiQ heeft het correctieverzoek in behandeling

Waiting for approval

De netbeheerder heeft het correctieverzoek vrijgegeven, zodat CertiQ het verzoek in behandeling kan nemen

New

De netbeheerder heeft het correctieverzoek ingevoerd, maar nog niet vrijgegeven
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Hoe voeg ik brandstofpercentages toe aan de meetwaarden?
Ga naar het detailscherm van de bewuste maand waarop u uw meetwaarden wilt specificeren met brandstofpercentages (zie hier boven). Klik op het
tabblad 'Fuel Percentages' (zie rode kader).

Om een regel toe te voegen klikt u op de 'Add' knop, selecteer de juiste brandstof(code) en voer het percentage in. Klik op de knop 'Save' om de
ingevoerde gegevens te bewaren. De ingevoerde biomassapercentages krijgen de status 'New'. Om een regel te verwijderen selecteert u de checkbox
achter de te verwijderen regel en selecteer de 'Delete' knop. Alleen biomassapercentages met de status 'New' kunnen worden verwijderd.
Bent u er zeker van dat de ingevoerde percentages juist zijn, dan kunt u deze met de knop 'Approve' goedkeuren. De ingevoerde percentages
krijgen de status 'Approved'. In de eerstvolgende nacht worden op basis van de meetwaarden en brandstofpercentages certificaten aangemaakt.
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