Arnhem, 15 april 2022

For English see below
Geachte lezer,
In verband met veiligheidsprotocollen en kwaliteitsborging digitaliseert CertiQ het handelaarswijziging proces
Per 01-06-2022 digitaliseert CertiQ het proces voor producenten om het handelsaccount te wijzigen waarop GvO’s voor hun productie-installatie(s) worden
bijgeschreven. Vanaf deze datum:
• is het niet meer mogelijk om een handelaarswijziging door te geven met een formulier.
•

wordt een handelaarswijziging door de producent zelf doorgegeven in MyCertiQ.

Als u als intermediair wilt acteren, dan hebt u eHerkenning en een ketenmachtiging nodig. Voor meer informatie of het inregelen van een ketenmachtiging kunt u
contact opnemen met uw eHerkenning makelaar.
Een wijziging gaat altijd in op de eerste dag van de volgende maand. Vanaf 01-06-2022 neemt CertiQ geen formulieren voor een handelaarswijziging meer in
behandeling.
Meer informatie kunt u vinden op onze website onder ‘Ik wil een wijziging doorgeven’.
Dank voor uw begrip en medewerking.
English:
Dear reader,
In connection with safety protocols and quality assurance, CertiQ is digitizing the trader change process
As of 01-06-2022, CertiQ is digitizing the process for producers to change the trader to which GoOs for their production installation(s) are credited. From this date:
• it is no longer possible to submit a trader change using a form.
• a trader change is passed on by the producer in MyCertiQ.
If you want to act as an intermediary, you need eHerkenning and a chain authorisation. For more information or to arrange a chain authorization, please contact
your eHerkenning broker.
A change always takes effect on the first day of the following month. From 01-06-2022 CertiQ will no longer process forms for a trader change.
More information can be found on our website under 'I want to report a change'.
Thank you for your understanding and cooperation.
Met vriendelijke groeten / Kind regards,
Ronald Saarloos
Relatiemanager
CertiQ
Aanwezig: ma/di/do/vrij
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