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Erkenning GvO's uit Polen onder voorwaarden

Achtergrond
CertiQ heeft verzoeken ontvangen om Garanties van Oorsprong (GvO's) die zijn uitgegeven in
Polen te erkennen en deze te accepteren voor gebruik in Nederland. Naar aanleiding hiervan heeft
CertiQ de Poolse wet- en regelgeving geanalyseerd en beoordeeld of Poolse GvO's naar aard en
strekking gelijk zijn aan in Nederland uitgegeven GvO's.
De uitgevoerde analyse heeft uitgewezen dat GvO's uit Polen onder voorwaarden geaccepteerd en
erkend kunnen worden. Om te voorzien in de voorwaarden die erkenning van GvO's uit Polen
mogelijk maken, maakt CertiQ hieronder de werkwijze bekend aan de hand waarvan erkenning van
Poolse GvO's mogelijk wordt.
Wettelijke grondslagen
CertiQ is de door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat aangewezen instantie voor het
uitgeven en beheren van GvO's in Nederland. CertiQ is daarmee de uitvoerder van de Regeling
Garanties van Oorsprong en Certificaten van Oorsprong (GvO-regeling). CertiQ handelt volgens:
- Richtlijn 2009/28/EG;
- Richtlijn 2009/72/EG en Richtlijn (EU) 2019/944;
- Elektriciteitswet 1998;
- Regeling Garanties van Oorsprong en Certificaten van Oorsprong;
- Regeling afnemers en monitoring Elektriciteitswet 1998 en Gaswet.
Import van Garanties van Oorsprong
CertiQ is aangesloten bij de Association of Issuing Bodies (AIB). GvO's die aangemaakt zijn in
landen die aangesloten zijn bij de AIB worden door CertiQ direct geaccepteerd omdat we zeker
weten dat deze voldoen aan de Nederlandse wet- en regelgeving en (dus) voldoende nauwkeurig,
betrouwbaar en waarachtig zijn.
Bij GvO's die aangemaakt zijn in landen die niet aangesloten zijn bij de AIB heeft CertiQ deze
zekerheid niet op voorhand. Daarom zal CertiQ bij iedere individuele batch niet-AIB GvO's die
aangeboden wordt toetsen of de betreffende certificaten naar aard en strekking gelijk zijn met in
Nederland uitgegeven GvO's zoals de wet vereist. Deze toets vergt werk en (dus) tijd. GvO's uit
AIB-landen kunnen daarentegen direct geïmporteerd en gebruikt worden.
Polen is niet aangesloten bij de AIB. Wat betreft de Poolse GvO-wetgeving geldt dat er verschillen
bestaan met de Nederlandse regelgeving ten aanzien van (1) de verplichting voor leveranciers om
GvO's af te boeken voor alle levering van hernieuwbare elektriciteit en (2) het verwerken van GvO's
in de nationale handelsmix.
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Garanties van Oorsprong uit Polen
GvO's uit Polen zijn door CertiQ getoetst en daaruit volgt dat deze erkend kunnen worden, mits zij
voldoen aan de volgende voorwaarden:
1. De GvO's mogen niet ouder zijn dan 12 maanden na de productiemaand.
2. De Poolse uitgevende instantie (TGE) dient voor alle aangeboden GvO's een bewijs aan te
leveren dat dubbeltelling op welke wijze dan ook uitgesloten is. Dit, om zeker te stellen dat
de GvO's die aangeboden worden voor gebruik in Nederland niet ook in Polen of andere
landen gebruikt kunnen worden, dan wel geteld kunnen worden in de nationale handelsmix
van Polen, dient
Praktische uitvoering
- Gebruik van GvO's uit Polen in Nederland kan door middel van een zogenaamde "exdomain cancellation", op basis van bovenstaande voorwaarden. Bij naleving van deze
voorwaarden voldoet een ex-domain cancellation aan de Nederlandse wet- en regelgeving.
- Om GvO's uit Polen te kunnen gebruiken voor levering in Nederland, inclusief gebruik op
het stroometiket, dient een ex-domain cancellation uitgevoerd te worden in het systeem van
TGE, waarbij de GvO's de status "Cancelled for use in The Netherlands" krijgen.
- De GvO's zijn dan in Polen afgeboekt voor gebruik in Nederland en kunnen niet verder
verhandeld of later afgeboekt worden in Polen of een land aangesloten bij de AIB.
- Voor ex-domain cancellations gelden dezelfde voorwaarden met betrekking tot afboeken
van GvO's als gesteld in artikel 25 van de GvO-regeling.
- TGE dient voor de GvO's "Cancelled for use in The Netherlands" een officieel getekend
document aan te leveren bij de handelaar en bij CertiQ waarin wordt aangegeven dat er
voor de betreffende handelaar een hoeveelheid GvO's afgeboekt zijn voor gebruik in
Nederland. Hierin moeten ten minste de volgende gegevens opgenomen worden:
o een identificatienummer per GvO, waardoor certificaatreeksen ontstaan met starten eindnummer;
o de identiteit, locatie, capaciteit en technologie type van de betreffende productieinstallatie;
o de datum waarop de installatie operationeel is geworden;
o het aantal GvO's per certificaatreeks;
o de begin- en einddatum van de productie van de GvO's;
o de datum en het land van afgifte van de GvO's;
o de status van de GvO's: "Cancelled for use in The Netherlands";
o de datum van de laatste statuswijziging (redemption date);
o de handelaar in de betreffende GvO's;
o de ontvanger van de GvO's met vermelding van zijn Nederlandse BTW-nummer;
o het land waarvoor de GvO's afgeboekt zijn;
o de leveringsperiode waarvoor de GvO's afgeboekt zijn.
- Daarnaast dient TGE een digitaal exemplaar (in Excel format) van de bijlage van het
getekende document aan te leveren bij de handelaar en bij CertiQ, waarin alle
bovengenoemde details van de afgeboekte GvO's vermeld staan.
- Tevens dient TGE voor iedere ex-domain cancellation een aanvullende getekende
verklaring aan te leveren bij CertiQ, waarin vermeld wordt dat de afgeboekte GvO's op geen
enkele wijze nogmaals gebruikt of geteld kunnen worden.
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De GvO's dienen op het moment van afboeken aan alle in deze werkwijze gestelde
voorwaarden te voldoen.
CertiQ zal in lijn met de RE-DISS methodologie, zoals door ACM gehanteerd, een exdomain cancellation als import en afboeking beoordelen en na aanlevering van de batch de
bijbehorende tarieven voor import en afboeking als gesteld in artikel 29 van de GvOregeling bij de handelaar in rekening brengen.
CertiQ zal minimaal eens per kwartaal de ingediende ex-domain cancellations verifiëren
met TGE. Wanneer blijkt dat het aantal geverifieerde GvO's lager is dan het aantal GvO's
zoals ingediend middels een ex-domain cancellation, is het aantal geverifieerde GvO's
leidend. Het geverifieerde aantal GvO's kan ingezet worden om elektriciteitslevering in
Nederland te onderbouwen en zal gerapporteerd worden aan ACM.
Uit Polen geïmporteerde en geverifieerde GvO's mogen worden ingezet voor levering van
hernieuwbare elektriciteit aan eindgebruikers zoals gerapporteerd via het stroometiket.
Een aangeleverde batch zal te allen tijde als één geheel behandeld worden, geldt
uitsluitend voor één leveringsperiode en kan daarmee niet in delen ingezet worden.

