
 
 

  

AFBOEKEN 
 

Handleiding hoe op verschillende manieren dient te worden afgeboekt  

 



 
 
 
 

1. Inleiding 
Bij de servicedesk van CertiQ komen veel vragen binnen over de wijze van 
afboeken. Blijkbaar is er veel onduidelijkheid over de wijze waarop er afgeboekt 
dient te worden.  
 
Het belang van afboeken is: 

•  Het bewijs van levering van duurzame energie 
•  Risico van dubbele verkoop voorkomen 
•  Etikettering 

 

Het is in principe niet toegestaan om actief GvO's af te boeken voor gebruik in de 
toekomst1 
Alleen wanneer een handelaar per ongeluk te veel GvO's heeft afgeboekt mag hij 
het overschot toewijzen aan een periode in te toekomst, maar alleen na 
afstemming met en met akkoord van ACM. Hierbij geldt dat een afgeboekte GvO 
niet mag worden toegewezen aan consumptieperiode die voorbij de datum liggen 
waarop de desbetreffende GvO zou zijn verlopen en een afgeboekte GvO niet 
worden overgedragen aan een andere handelaar.  

 

 
 

2. Opties om af te boeken 
 

1.1 Afboeken als energieleverancier 
 
 

 
Indien u energieleverancier bent met een leveringsvergunning, afgegeven door 
ACM en u levert duurzame energie aan uw klanten (particulieren) dan bent u 
verplicht om de juiste hoeveelheid en soort Garanties van Oorsprong (hierna: 
GvO’s) in te kopen en af te boeken[1]. De Autoriteit Consument en Markt (hierna: 

                                                           
1
 De Policy Advisory Group (PAG) van de Concerted Action (CA-RES) heeft zich op verzoek van 

AIB uitgesproken over het al dan niet toestaan van afboekingen van GvO's voor 
elektriciteitsconsumptie in de toekomst. 
[1]

, 
2
 Volgens artikel 25, lid 1, van de Regeling garanties van oorsprong voor energie uit 

hernieuwbare energiebronnen en HR-WKK-elektriciteit dient een leverancier als bewijs van 
levering van duurzame elektriciteit aan een in Nederland gevestigde eindafnemer, binnen één 



 
 
 
 

ACM) houdt hier toezicht op. Indien u voor zakelijk eindafnemers afboekt op een 
eindgebruikers account kunt u dit op hun verzoek doen op de wijze van paragraaf 
1.3. Dit kan worden opgenomen in het stroom etiket.  
 
U maakt in myCertiQ een Cancellation basket aan, kiest bij Beneficiary voor 
Energy Supplier en geeft in het veld  ‘Cancellation period’ de leveringsperiode op 
waarover afgeboekt wordt. Volgens de regels dient u hierin de maand 
voorafgaand aan de transactiemaand in te vullen[2]. Daarnaast gebruikt u het veld 
‘Product'. Hier geeft u aan ten behoeve van welk stroomproduct u de afboeking 
doet. Wij verzoeken u om hierbij dezelfde naam te gebruiken die u hanteert in de 
communicatie naar uw klant. Nadat u de naam eenmaal heeft gebruikt treft u deze 
daarna aan in het drop-down menu. Bij een volgende afboeking kunt u dus 
gebruik maken van dezelfde naam.  

1.2 Afboeken als energieleverancier of handelaar voor een andere 
energieleverancier 

 

 
 
 
 

Wanneer u afboekt voor een (andere) vergunninghoudende leverancier kiest u in 
myCertiQ bij Beneficiary ook voor Energy supplier. Vervolgens gebruikt u het veld 
‘Reference’ om aan te geven ten behoeve van welke leverancier u de GvO's 
afboekt. Gebruik hierbij een consistente naamgeving.  
Bij product vult u de productnaam in zoals de leverancier voor wie u afboekt, deze 
communiceert naar zijn klanten. 
U geeft in MyCertiQ in het veld  ‘Cancellation period’ de leveringsperiode op 
waarover afgeboekt wordt. Volgens de regels dient u hierin de maand 
voorafgaand aan de transactiemaand in te vullen[2].  
 
Een energieleverancier met een leveringsvergunning, afgegeven door ACM, die 
duurzame energie levert aan klanten is verplicht om de juiste hoeveelheid en 
soort GvO’s in te (laten) kopen en af te (laten) boeken[1]. De ACM houdt hier 
toezicht op. 

                                                                                                                                                                               
maand na levering de hoeveelheid garanties van oorsprong af te boeken die correspondeert met 
de hoeveelheid duurzame elektriciteit die is geleverd aan een in Nederland gevestigde 
eindafnemer van zijn Nederlandse rekening af. 
 
 
[1]

, 
2
 Volgens artikel 25, lid 1, van de Regeling garanties van oorsprong voor energie uit 

hernieuwbare energiebronnen en HR-WKK-elektriciteit dient een leverancier als bewijs van 
levering van duurzame elektriciteit aan een in Nederland gevestigde eindafnemer, binnen één 



 
 
 
 

1.3 Afboeken zonder leveringscontract voor duurzame energie 
 

 
 
Wanneer u geen leveringscontract voor duurzame energie voor een specifieke 
eindgebruiker heeft afgesloten, maar u voor het equivalent van de gebruikte 
energie op een later moment GvO's wilt afboeken, kunt u gebruik maken van een 
Enduser-account.  
Dit end user account wordt door CertiQ aangemaakt. CertiQ geeft hier een EAN 
code voor uit. Meer informatie hierover en het aanvraagformulier vindt u hier.  
Let op: de eindgebruiker dient dit formulier zelf te ondertekenen.  
 
In myCertiQ maakt u een Cancellation basket aan, kiest bij Beneficiary voor End 
consumer. In het veld End User vult u de 13-cijferige EAN code van de specifieke 
End User in. 
  
Bij het later afboeken is het raadzaam om de regels te hanteren die ook gelden 
voor een energieleverancier.  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                               
maand na levering de hoeveelheid garanties van oorsprong af te boeken die correspondeert met 
de hoeveelheid duurzame elektriciteit die is geleverd aan een in Nederland gevestigde 
eindafnemer van zijn Nederlandse rekening af. 

http://www.certiq.nl/pages/overcertiq/end-user-account

