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For English see below 

 

Geachte lezer, 

 
 
CertiQ sluit aan op de internationale standaard met de overstap naar Trader Account ID’s als vervanging voor de EAN-code. In deze nieuwsbrief leest u hierover 
en wat het mogelijk voor u als handelaar en of eind-gebruiker betekent. 

 

Vanaf 20 april 2022 worden alle handelstransacties geïdentificeerd met het Trader Account ID 

 

Trader Account ID alleen voor handelstransacties 
CertiQ gebruikt een EAN-code als sleutel in onze systemen om uw relatie met ons te definiëren. Alle ledenregisters van het Europese handelsplatform (AIB) 
gebruiken hiervoor het Europese standaard Trader Account ID, waar CertiQ van afwijkt.  
 
Vanaf 20 april 2022 zullen wij uw EAN-code uit onze register verwijderen. Wij hebben ervoor gezorgd dat alle AIB leden de wijziging van uw Trader Account ID 
hebben kunnen invoeren.  
 
Klik hier (onder overzichten) voor een lijst met de oude EAN-codes en nieuwe Trader Account ID’s. Hier kunt u ook uw Trading Account ID vinden. Wanneer u bij 
uw registratie bij CertiQ heeft verzocht om uw bedrijfsgegevens niet op onze website te vermelden, zullen wij dat ook in dit overzicht niet doen.  
 
Impact 
 
Vanaf 20 april 2022 worden alle handelstransacties bij CertiQ handelaren geïdentificeerd met het Trader Account ID. Als handelaren vanaf deze datum uw EAN-
code gebruiken om te bepalen naar welke rekening een bepaalde transactie moet gaan, zal dit niet lukken. Vanaf 20 april zijn handelstransacties alleen mogelijk 
met het Trader Account ID. 
 
Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de manier waarop u inlogt op MyCertiQ of voor de functionaliteiten die u al kent.  
 

Vanaf 20 april 2022 worden alle End-users geïdentificeerd met het Trader Account ID 
 

Vanaf 20 april 2022 is voor het afboeken op een End-user de Trader Account ID nodig 

End-users krijgen standaard een Trader Account ID vanuit CertiQ. Een EAN-code aanvragen door een End-user is niet meer nodig. Bij het afboeken door 

handelaren op een End-user dient het Trader Account ID van de End-user opgegeven te worden. 
 
Dank voor uw begrip en medewerking. 

 

English: 

 

Dear reader, 

 

 

CertiQ is lining up with the international standard with the switch to Trader Account ID as a replacement for the EAN-code. In this newsletter you can read about 

this and what it may mean for you as a trader and/or end-user. 

 

From April 20, 2022, all trade transactions will be identified with the Trader Account ID 

 

Trader Account ID’s Only for trade transactions 

CertiQ uses an EAN-code as a key in our systems to define your relationship with us. All member registers of the European trading platform (AIB) use the 

European standard Trader Account ID, from which CertiQ deviates. 

 

From April 20, 2022 we will remove your EAN-code from our register. We have ensured that all AIB members have been able to process the change to your 

Trader Account ID. 

 

Click here (under overviews) to find an list with the old EAN-codes and the new Account holder IDs. You can find your new Trader Account ID in the list. If you 

requested not to list your company details on our website when you registered with CertiQ, we will not do so in this list. 

 

Impact 

  
    
    
  

 
 

 

https://www.certiq.nl/nl/documenten/
https://www.certiq.nl/nl/documenten/


 

From April 20, 2022, all trade transactions at CertiQ traders will be identified with the Trader Account ID. If traders from this date use your EAN-code to determine 

to which account a certain transaction should go, this will not work. From April 20, trade transactions are only possible with the Trader Account ID. 

 

This change does not affect the way you log in to MyCertiQ or the functionalities you already know. 

 

From April 20, 2022, all End-users will be identified with the Trader Account ID 
 

From April 20, 2022, a Trader Account ID is required to cancel on an End-user 

End-users receive a Trader Account ID from CertiQ as standard. Requesting an EAN code by an End-user is no longer necessary. When cancelling by traders on 

an End-user, the Trader Account ID of the End-user must be specified. 

 

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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