
Bijlage 1D behorende bij artikel 2, eerste lid, onderdeel C van de Regeling garanties 
van oorsprong en certificaten van oorsprong 

Verzoek tot vaststelling van de geschiktheid van een productie-
installatie voor de opwekking van hernieuwbare warmte en 
mededeling van meetgegevens van hernieuwbare warmte. 

Toelichting 
Met dit formulier verklaart u: 

• duurzame warmte te produceren en;
• verzoekt u het toegelaten meetbedrijf vast te stellen of uw productie-installatie geschikt is

voor de opwekking van duurzame warmte en of uw meetinrichting geschikt is voor de meting
van duurzame warmte en;

• verzoekt u het toegelaten meetbedrijf de meetgegevens met betrekking tot de door u
geproduceerde duurzame warmte als zodanig mede te delen aan de Minister van
Economische Zaken en Klimaat.

Dit formulier dient te allen tijde volledig, juist en ondertekend door zowel producent als meetbedrijf en 
– voor zover van toepassing – voorzien van de noodzakelijke bijlage(n) te worden ingediend.

Indien zich meerdere productie-installaties achter één aansluiting bevinden, dient u tevens een 
systeemgrens van de productie-installaties te bepalen. Deze systeemgrens kan meerdere productie-
eenheden omvatten. 

1. Gegevens producent

a. Tenaamstelling* installatie: _____________________________________________
* Indien u een SDE+-beschikking heeft van RVO, houdt u dan dezelfde naam aan als op uw beschikking. *

De tenaamstelling dient overeen te komen met die in het meetprotocol. 

b. Contactpersoon: de heer/mevrouw* _____________________________________
*S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is

c. Adres: _____________________________________________________________

d. Postcode: __________________________________________________________

e. Plaats: ______________________________________________________

f. Telefoonnummer: _______________________________________________________

g. E-mailadres contactpersoon: _____________________________________________

h. BSN-nummer:___________________ of* KvK-nummer: _____________________
* opgave van één van beide nummers is verplicht

Factuurgegevens: 

i. Naam contactpersoon: ________________________________________________

j. E-mailadres*: ________________________________________________________

* het e-mailadres van uw crediteurenadministratie waar wij onze facturen naartoe kunnen mailen

k. Referentienummer factuur*: ________________________________________________

* bijvoorbeeld uw inkoopordernummer of bestelbonnummer
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2. Correspondentie-adres:

a. Bedrijfsnaam: _______________________________________________________

b. Contactpersoon: de heer/mevrouw* _____________________________________
*S.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is

c. Adres: _____________________________________________________________

d. Postcode: __________________________________________________________

e. Plaats: ________________________________________________________________

f. Telefoonnummer: _______________________________________________________

g. E-mailadres contactpersoon: _____________________________________________

2. Gegevens productie-installatie

a. Adres installatie: ________________________________________________ _____

b. Postcode: __________________________________________________________

c. Plaats: _____________________________________________________________

d. EAN-code van productie-installatie*:______________________________________
* u kunt uw installatie pas aanmelden nadat CertiQ u deze EAN-code heeft toegekend. Hiervoor kunt u contact

opnemen met de CertiQ servicedesk (servicedesk@certiq.nl). 

e. Bij combinatie van warmte en elektriciteit:

EAN-code aansluiting op het net: ______________________________________

EAN-code elektriciteit*: ________________________________________________
* N.B.: Meldt u uw elektriciteits-installatie separaat, online aan via www.certiq.nl wanneer dit nog niet is gebeurd. Dit

formulier betreft uitsluitend het warmtedeel van uw installatie. 

f. Projectnummer SDE-beschikking: SDE ___________________________________

3. Typegegevens productie-installatie

Kruis aan om wat voor soort installatie het gaat bij deze aanvraag. Er is slechts één antwoord 
mogelijk. 

a. De aanvraag betreft een productie-installatie voor opwekking van duurzame warmte door middel
van: 

o geothermie
o zonthermie
o afvalverbranding
o overige verwerking van biomassa

Indien uw aanvraag een productie-installatie voor de opwekking van duurzame warmte door middel 
van biomassa betreft, welke soort brandstof wordt ingezet? 

o uitsluitend biogas uit vergisting
o uitsluitend stortgas
o uitsluitend rioolwaterzuiveringsgas of afvalwaterzuiveringsgas (uit slibvergisting)
o uitsluitend naar haar aard zuivere vloeibare of vaste biomassa
o huishoudelijk en vergelijkbaar bedrijfsafval
o overig (bijvoorbeeld combinaties van bovenstaande brandstoffen, combinaties met fossiele

brandstoffen etc.)

http://www.certiq.nl/
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b. Indien u beschikt over certificaten van duurzaamheid van gebruikte brandstoffen; wilt u deze
informatie ook laten registreren op de garanties van oorsprong?* 
* Als u deze vraag met ja beantwoordt dient u gelijktijdig met uw aanmelding een kopie van het duurzaamheidscertificaat te

overleggen aan CertiQ". 

c. Datum waarop de installatie in gebruik is/wordt genomen: ______________________________

d. Ingangsdatum* van uw inschrijving bij CertiQ:  _______________________________________
* Een inschrijving kan uitsluitend per de eerste dag van een kalendermaand ingaan.

N.B.:  het meetprotocol dat u samen met dit aanmeldformulier indient, moet uiterlijk de laatste dag van de maand vóór deze 

ingangsdatum schriftelijk zijn goedgekeurd (d.w.z. ondertekend en gedateerd) door een toegelaten meetbedrijf. 

e. Thermisch vermogen* installatie (in MWth): __________________________________________
*Vult u hier het duurzame, realiseerbare vermogen in.

4. Algemene verklaring

U verklaart door het invullen en ondertekenen van dit formulier: 

a. Dat de in dit formulier bedoelde installatie voorzien is van (een) meter(s) die voldoe(t)(n) aan de
meetvoorwaarden in de GvO-regeling, dat door het toegelaten meetbedrijf de nuttige warmte 
eenduidig kan worden gemeten, dan wel uit een combinatie van metingen eenduidig kan worden 
berekend; 
b. Dat u te allen tijde zult meewerken aan door het meetbedrijf uit te voeren controles van de in dit
formulier bedoelde installatie en de bijbehorende meter(s), voor zover deze controles betrekking 
hebben op dit verzoek tot vaststelling van een productie-installatie voor de opwekking van duurzame 
warmte en mededeling van meetgegevens omtrent duurzame warmte; 
c. Dat u, indien in de productie-installatie niet naar haar aard zuivere biomassa of niet zuivere
biomassa wordt verwerkt, door middel van een daartoe geëigende methode aan de hand van 
bemonstering per partij vaststelt of laat vaststellen of de biomassa als zuiver kan worden aangemerkt 
c.q. welk gedeelte van de verwerkte niet zuivere biomassa biologisch afbreekbaar is; 
d. Dat u, indien in de productie-installatie niet naar zijn aard zuiver biogas of niet zuiver biogas wordt
verwerkt, ten aanzien van de grondstof die bij het ontstaan van dit biogas gebruikt wordt, door middel 
van een daartoe geëigende methode aan de hand van bemonstering per partij vaststelt of laat 
vaststellen dat het materiaal waaruit de duurzame warmte is opgewekt, is aan te merken als zuivere of 
niet-zuivere biomassa; 
e. Dat u, in het geval dat één van de zaken zoals door u aangegeven bij de vragen
2, 3, 4 of 5 verandert, hiervan vooraf melding maakt door dit formulier opnieuw in te vullen en te doen 
toekomen aan het meetbedrijf; 
f. Dat u deze verklaring naar waarheid heeft ingevuld.
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5. a. Ondertekening aanvrager (producent) 

Plaats: _________________________________________________________________________ 

Datum: _________________________________________________________________________ 

Handtekening aanvrager: ___________________________________________________________ 

Bijlage(n): 
 Let op! Maak een kopie van deze ingevulde verklaring voor eigen gebruik. 
Ruimte voor opmerkingen producent: 

b. Ondertekening meetbedrijf:

Plaats: _________________________________________________________________________ 

Datum: _________________________________________________________________________ 

Naam toegelaten meetbedrijf: _______________________________________________________ 

Handtekening toegelaten meetbedrijf: _________________________________________________ 

Ruimte voor opmerkingen toegelaten meetbedrijf: 


