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 Paraaf DEELNEMER 

 
De ondergetekenden 
 

1. CertiQ B.V., gevestigd te Arnhem (kantooradres: Utrechtseweg 310, 6812 AR Arnhem), 
verder te noemen: CertiQ, vertegenwoordigd door mevrouw I. Bruens 

2. <Naam> (<Straat, huisnummer, huisnummertoevoeging>,<Postcode>,<Plaats>, NL), 
verder te noemen: DEELNEMER 

 
in aanmerking nemende: 
 

a. DEELNEMER heeft door middel van inzending van het daartoe bestemde inschrijfformulier 
te kennen gegeven deel te willen nemen aan het door CertiQ beheerde E-
Certificatensysteem; 
 

b. De onderhavige overeenkomst heeft ten doel de wederzijdse rechten en verplichtingen met 
betrekking tot de onder c genoemde deelname vast te leggen; 
 

c. CertiQ wenst met alle partijen die willen deelnemen aan het E-Certificatensysteem 
overeenkomsten te sluiten volgens een voor alle partijen gelijk model. 

 
zijn het navolgende overeengekomen: 
 
Artikel 1 Definities 
 

1. In deze overeenkomst hebben de navolgende begrippen de daarachter vermelde betekenis: 
 

AIB: de Association of Issuing Bodies, zijnde het orgaan dat gericht is op de promotie van  
het gebruik van een gestandaardiseerd systeem ter bevordering van de betrouwbare  
werking van internationale certificeringsprogramma's d.m.v. EECS, waarvan CertiQ lid is en 
 waarvan een volledige ledenlijst te vinden is op de website: http://www.aib-net.org. 
 
E-Certificatensysteem: het in artikel 73 van de Elektriciteitswet 1998 en/of artikel 25 van de  
Warmtewet bedoelde, door CertiQ beheerde, hard- en softwaresysteem.  
 
E-certificaten: de Garanties van Oorsprong en Disclosure certificaten die door CertiQ 
worden aangemaakt, geboekt en overgeschreven. 
 
Regeling: Iedere ministeriële regeling die op grond van artikel 77 van de Elektriciteitswet 
1998 en/of artikel 29 van de Warmtewet van kracht is (en alle regelingen in het kader van 
de AIB en van de EECS certificeringsprogramma's welke van kracht zijn). Wanneer een 
nieuwe regeling wordt toegevoegd of een bestaande regeling wordt vervangen door een 
nieuwe regeling, wordt onder "Regeling" mede die nieuwe regeling verstaan, inclusief alle 
wijzigingen die daarin zijn en/of zullen worden aangebracht. 
 

2. Voor het overige gelden de in Elektriciteitswet 1998, de Warmtewet en de Regeling 
opgenomen definities. 

 
Artikel 2 Rechten en verplichtingen van DEELNEMER 
 
DEELNEMER heeft het recht als DEELNEMER deel te nemen in het E-Certificatensysteem, zulks 
onder de verplichting: 

a. de in de Regeling opgenomen verplichtingen na te komen; 
b. altijd te handelen conform de toepasselijke Nederlandse- en Europese wet- en regelgeving; 

http://www.aib-net.org/
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Paraaf DEELNEMER 

c. de in artikel 4 bedoelde tarieven te betalen; 
d. uitvoering te geven aan, op een optimale uitvoering van het E-Certificatensysteem gerichte, 

verzoeken van CertiQ; 
e. al datgene na te laten wat de goede werking van het E-Certificatensysteem zou kunnen 

verstoren. Hieronder is uitdrukkelijk mede begrepen het op enigerlei wijze juridisch 
betrekken van CertiQ in een, met de deelname aan het E-Certificatensysteem 
samenhangend, geschil tussen DEELNEMER en een andere deelnemer aan het E-
Certificatensysteem; 

f. de gegevens omtrent zijn adres, contactpersonen en bereikbaarheid op te geven aan 
CertiQ. De contactpersonen dienen bevoegd te zijn DEELNEMER te vertegenwoordigen 
met betrekking tot aangelegenheden betreffende deze overeenkomst. Wijzigingen in deze 
gegevens worden door DEELNEMER zo spoedig mogelijk aan CertiQ gemeld; 

g. ten behoeve van de, op grond van artikel 3 van de Regeling verplichte, verificatie van de 
identiteit, zal DEELNEMER (handelaar of leverancier) het door CertiQ ter beschikking 
gestelde "vragenformulier KYC" volledig en naar waarheid invullen en aan CertiQ 
retourneren; 

h. deelnemers die vóór 1 januari 2015 bij CertiQ zijn ingeschreven zullen het "vragenformulier 
KYC" uiterlijk op 1 maart 2015 volledig en naar waarheid ingevuld aan CertiQ hebben 
geretourneerd; 

i. DEELNEMER zal CertiQ informeren omtrent alle feiten en omstandigheden die voor een 
optimale uitvoering van deze overeenkomst van belang kunnen zijn. 

 
Artikel 3 Rechten en verplichtingen van CertiQ 
 
Onverminderd de rechten en verplichtingen, zoals die uit andere bepalingen van deze 
overeenkomst en uit de Regeling voortvloeien, zal CertiQ: 

a. het E-Certificatensysteem beheren en in dat kader alles doen wat redelijkerwijs van haar 
verlangd kan worden om dat systeem voor DEELNEMER en de andere deelnemende 
partijen beschikbaar te houden; 

b. uitvoering geven aan, op een optimale uitvoering van het E-Certificatensysteem gerichte, 
redelijke verzoeken van DEELNEMER; bij de beoordeling van de redelijkheid van een 
verzoek dient in aanmerking te worden genomen dat CertiQ alle deelnemers in beginsel 
gelijk dient te behandelen; 

c. al datgene nalaten, wat de goede werking van het E-Certificatensysteem zou kunnen 
verstoren; 

d. ten behoeve van de, op grond van artikel 3 van de Regeling verplichte, verificatie van de 
identiteit, zal CertiQ de inschrijving van DEELNEMER (handelaar of leverancier) aanhouden 
totdat het door CertiQ ter beschikking gestelde "vragenformulier KYC" door deelnemer 
volledig is ingevuld en aan CertiQ is geretourneerd; 

e. CertiQ heeft, buiten de gevallen waarin zij dit op grond een wettelijke regeling al verplicht is, 
het recht om informatie te verstrekken over: 
• de meetwaarden van DEELNEMER; en 
• E-certificaten die worden aangemaakt voor DEELNEMER; aan de derde partij, op wiens 

rekening die E-certificaten worden bijgeschreven. 
 
Artikel 4 Facturering en betaling

1
 

 
1. De Minister van Economische Zaken en Klimaat stelt bij ministeriële regeling de tarieven 

vast voor handelingen met betrekking tot E-certificaten; 
2. Ongeacht de datum waarop DEELNEMER in het E-Certificatensysteem gaat deelnemen en 

                                                      
1
 Dit artikel is enkel van toepassing op handelaren in ons E-Certificatensysteem (en producenten van 

duurzaam opgewekte warmte zolang er geen specifieke handelaar is aangewezen die de E-certificaten voor 
deze installatie ontvangt). 
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Paraaf DEELNEMER 

ongeacht de datum waarop zijn deelname aan het E-Certificatensysteem eindigt, is hij de 
volledige voor het dan lopende kalenderjaar geldende vergoeding verschuldigd; 

3. De inschrijvingskosten worden door CertiQ gefactureerd na ondertekening van de 
overeenkomst; 

4. Voor zover van toepassing zal de jaarlijkse bijdrage in de maand januari van het 
desbetreffende jaar door CertiQ worden gefactureerd. In geval van toetreding in de loop van 
enig jaar wordt de bijdrage voor dat jaar gefactureerd na ondertekening van de 
overeenkomst; 

5. De kosten van aanmaak, overschrijving en afboeken van een E-certificaat worden door 
CertiQ per maand achteraf gefactureerd; 

6. Betaling van bovengenoemde facturen dient te geschieden binnen 42 dagen na 
factuurdatum; 

7. Bij overschrijding van de betalingstermijn uit het zesde lid is DEELNEMER in verzuim; 
8. Indien DEELNEMER in verzuim is, is CertiQ gerechtigd om zonder verdere mededeling 

DEELNEMER te schorsen van deelname aan het E-certificatensysteem. In dat geval is het 
gestelde in artikel 8 van deze overeenkomst van toepassing. 

 
Artikel 5 Zekerheid 
 
Indien de financiële situatie van DEELNEMER en/of haar betaalgedrag naar het redelijk oordeel van 
CertiQ daartoe aanleiding geeft, kan CertiQ DEELNEMER verzoeken genoegzame zekerheid te 
verstrekken voor de nakoming van haar openstaande verplichtingen en van de verplichtingen die 
naar de redelijke verwachting van CertiQ de komende twee maanden op grond van deelname door 
DEELNEMER aan het E-Certificatensysteem voor haar zullen ontstaan. DEELNEMER is verplicht 
onverwijld aan een dergelijk verzoek te voldoen. 
 
Artikel 6 Deelnemersraad 
 
CertiQ heeft een Deelnemersraad opgericht. De rol van de Deelnemersraad is van adviserende 
aard. De Deelnemersraad bestaat uit vertegenwoordigers van de diverse groepen van gebruikers 
van het E-certificatensysteem. 
 
Artikel 7 Overdracht van rechten en verplichtingen 
 
Partijen zijn niet gerechtigd hun rechten en/of verplichtingen uit deze overeenkomst aan een derde 
partij over te dragen dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij. Een 
dergelijke toestemming mag slechts op redelijke gronden worden onthouden. Indien DEELNEMER 
zijn rechten en/of verplichtingen uit deze overeenkomst aan een derde wil overdragen, zal CertiQ 
slechts haar toestemming verlenen aan de hand van een beoordeling op grond van het formulier 
Overnameformulier Deelnemersovereenkomst, welke is te vinden op de site van CertiQ. 
 
Artikel 8 Schorsing 
 

1. Wanneer DEELNEMER tekortschiet in de nakoming van een of meerdere van haar 
verplichtingen uit deze overeenkomst of daaruit voortvloeiende regelingen, is CertiQ 
gerechtigd DEELNEMER onmiddellijk en zonder voorafgaande kennisgeving als deelnemer 
aan het E-Certificatensysteem te schorsen indien een dergelijke schorsing nodig of 
wenselijk is met het oog op een goede werking van het E-Certificatensysteem of met het 
oog op de rechten van andere deelnemers aan dat systeem. CertiQ is tevens gerechtigd 
om DEELNEMER te schorsen indien DEELNEMER niet heeft voldaan aan de 
betalingsverplichting uit artikel 4 van deze overeenkomst; 

2. Een dergelijke schorsing heeft ten gevolge dat voor de betreffende DEELNEMER die 
duurzame 
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Paraaf DEELNEMER 

warmte of elektriciteit produceert geen E-certificaten worden geboekt en de deelnemer die 
handelt inE-certificaten, geen E-certificaten kan overboeken of afboeken. Gebruikmaking 
van de mogelijkheid om tot schorsing over te gaan laat de andere rechten, die CertiQ 
vanwege de tekortkoming van DEELNEMER aan deze overeenkomst of aan de wet kan 
ontlenen, onverlet; 

3. CertiQ is bevoegd, doch ten opzichte van DEELNEMER niet verplicht, de nodige 
maatregelen te nemen om de gevolgen van het tekortschieten van DEELNEMER, dat 
aanleiding was voor de schorsing, weg te nemen of te mitigeren. DEELNEMER is verplicht 
om op verzoek van CertiQ daaraan haar medewerking te verlenen. Het al dan niet 
uitoefenen door CertiQ van haar in dit artikellid beschreven bevoegdheid laat de 
wederzijdse rechten en verplichtingen voor het overige onverlet; 

4. CertiQ zal DEELNEMER zo spoedig mogelijk mededeling doen van een haar opgelegde 
schorsing, onder vermelding van de reden voor de schorsing en het tijdstip van ingang 
daarvan; 

5. Een schorsing zal door CertiQ worden opgeheven maximaal 5 werkdagen nadat 
DEELNEMER de gevolgen van haar tekortschieten, dat aanleiding was voor de schorsing, 
ongedaan heeft gemaakt en DEELNEMER, zonodig, CertiQ schriftelijk omtrent die 
ongedaanmaking heeft geïnformeerd. 

 
Artikel 9 Aansprakelijkheid 
 

1. CertiQ is een non-profit organisatie die geen winstoogmerk heeft en waarvan de kosten uit 
de tarieven van de deelnemers worden betaald. DEELNEMER aanvaardt dan ook dat 
CertiQ haar aansprakelijkheid beperkt en dat deze overeenkomst een redelijke verdeling 
van rechten en verplichtingen inhoudt; 

2. Voor de (internationale) handel in E-certificaten is een door de AIB gefaciliteerde HUB 
beschikbaar. Hierdoor kan deze handel efficiënt verlopen. Ook de AIB is een non-profit 
organisatie en DEELNEMER aanvaardt door het aangaan van deze 
Deelnemersovereenkomst dat de aansprakelijkheid van de AIB is beperkt; 

3. De aansprakelijkheid van CertiQ ten opzichte van DEELNEMER in verband met deze 
overeenkomst is beperkt tot het bedrag dat op grond van de toepasselijke 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd. CertiQ 
heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering tot een verzekerd bedrag van maximaal € 
2.000.000,- (twee miljoen euro) per jaar afgesloten. In het geval dat de 
beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert en CertiQ haar verplichtingen als 
genoemd in artikel 3 van deze overeenkomst niet deugdelijk nakomt, is de 
aansprakelijkheid van CertiQ jegens DEELNEMER beperkt tot de directe schade die 
DEELNEMER ten gevolge van de wanprestatie van CertiQ lijdt, bestaande uit de kosten 
van verlies of (voortijdig) verval van E-certificaten, met een maximum van EUR 5000,- per 
kalenderjaar. Voor overige schade van welke aard ook is CertiQ nimmer aansprakelijk 
jegens DEELNEMER; 

4. De AIB, andere leden van de AIB of hun vertegenwoordigers, kunnen door DEELNEMER 
niet aansprakelijk gesteld worden voor handelingen van CertiQ, de AIB, andere leden van 
de AIB, hun vertegenwoordigers, of derden; 

5. DEELNEMER heeft de plicht om alles te doen wat binnen zijn mogelijkheden ligt om schade 
te voorkomen of om de omvang van de schade te beperken. 

 
Artikel 10 Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 
 

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing; 
2. Geschillen die niet in der minne kunnen worden opgelost, zullen in eerste aanleg worden 

voorgelegd aan de bevoegde rechter te Arnhem. 
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Artikel 11 Gewijzigde positie CertiQ 
 
Indien en zodra zich laat aanzien dat de aandelen in CertiQ niet langer, in meerderheid, door de 
netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet worden gehouden, danwel indien CertiQ niet 
meer direct of indirect namens de Minister van Economische Zaken en Klimaat het E-
certificatensysteem beheert, zal op verzoek van de meest gerede partij, in de Deelnemersraad 
besproken worden of de met de deelnemers gesloten overeenkomsten in redelijkheid ongewijzigd in 
stand kunnen blijven, dan wel dienen te worden gewijzigd of te (kunnen) worden beëindigd. 
 
Artikel 12 Wijziging van de overeenkomst 
 
Deze overeenkomst kan door CertiQ, met instemming van de Deelnemersraad, worden gewijzigd, 
voor zover het wijzigingen betreft die ook in de tussen CertiQ en alle andere deelnemers gesloten 
overeenkomsten worden doorgevoerd. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na de dag waarop 
zij zijn bekendgemaakt door plaatsing op de website van CertiQ. 
 
Artikel 13 Inwerkingtreding, duur en beëindiging 
 

1. Deze overeenkomst treedt in werking op <ingangsdatum> en geldt voor onbepaalde tijd; 
2. DEELNEMER kan deze overeenkomst opzeggen per de datum van ingang van een aan 

haar medegedeelde tariefswijziging of wijziging van deze overeenkomst, waaronder 
begrepen een wijziging van de Regeling, met inachtneming van een opzegtermijn van 14 
dagen. In andere gevallen kan DEELNEMER de overeenkomst opzeggen per de eerste dag 
van een kalendermaand, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Opzegging 
geschiedt door middel van een schriftelijke kennisgeving aan CertiQ; 

3. CertiQ kan deze overeenkomst opzeggen, mits zij gelijktijdig de overeenkomsten met alle in 
het E-Certificatensysteem deelnemende partijen opzegt, door middel van een schriftelijke 
kennisgeving aan DEELNEMER en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 
30 dagen, met ingang van de datum waarop zij haar werkzaamheden staakt. Dit geldt 
slechts in geval van staking van werkzaamheden, op grond dat voortzetting door CertiQ van 
haar werkzaamheden in redelijkheid niet van haar mag worden verlangd; 

4. Voorts kan CertiQ deze overeenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving 
opzeggen, te harer keuze met onmiddellijke ingang of tegen een door haar te bepalen 
datum, wanneer DEELNEMER tekortschiet in de nakoming van enige verplichting uit deze 
overeenkomst of daaruit voortvloeiende regelingen en zij, na ingebrekestelling door CertiQ, 
de desbetreffende verplichting niet alsnog nakomt en/of nalaat de gevolgen van haar 
tekortschieten weg te nemen; 

5. Indien een erkende situatie van overmacht de uitvoering van rechten en plichten die volgen 
uit deze overeenkomst voor DEELNEMER onmogelijk maakt, voor de duur van ten minste 1 
maand, dan kan CertiQ deze overeenkomst opzeggen, onder voorwaarde dat 
DEELNEMER ten minste 20 dagen voor de gegeven einddatum hiervan op de hoogte is 
gesteld; 

6. Zodra deze overeenkomst is geëindigd kan DEELNEMER in het E-Certificatensysteem 
geen E-certificaten meer ontvangen of overdragen. Binnen 14 dagen nadat deze 
overeenkomst is geëindigd dient DEELNEMER door middel van een aangetekende brief 
aan CertiQ kenbaar te maken naar wiens bij de CertiQ aangehouden rekening CertiQ 
eventuele nog aan DEELNEMER toekomende E-certificaten dient over te maken; 

7. Wanneer CertiQ deze overeenkomst op grond van het bepaalde in lid 4 heeft opgezegd, is 
zij niet verplicht een nieuwe overeenkomst met DEELNEMER of haar rechtsopvolger aan te 
gaan dan nadat DEELNEMER c.q. haar rechtsopvolger eventuele nog openstaande 
verplichtingen uit deze overeenkomst en daaruit voortvloeiende regelingen is nagekomen 
en tevens ten opzichte van CertiQ aannemelijk heeft gemaakt dat de tekortkoming die tot de 
opzegging had geleid zich niet meer zal voordoen.  
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Aldus overeengekomen en ondertekend, 
 
Arnhem,                  <datum vandaag> 
CertiQ B.V. 
 
 
 
 
 
 
                  
            
Ilona Bruens            
Head of CertiQ B.V.                    

 

 


