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Full Disclosure 

De invoering van Full Disclosure is uitgesteld tot 1 januari 2020. Het Ministerie van Economische 

Zaken en Klimaat heeft de Tweede Kamer hier gisteren over geïnformeerd . De invoering van Full 

Disclosure vereist dat alle leveringen van zowel hernieuwbare als fossiele energie met certificaten 

worden onderbouwd. 

 

In samenspraak met ACM is besloten om vrijwillige certificering in 2019 mogelijk te maken. Dit houdt 

in dat de levering van fossiele energie op het stroometiket ook met Disclosure Certificaten 

(certificaten voor niet-hernieuwbare energieproductie) onderbouwd kan worden. Op deze manier 

kan 2019 als leerjaar dienen, zodat alle marktpartijen optimaal voorbereid zijn op de invoering van 

Full Disclosure per 1 januari 2020. 

 

Inschrijven "fossiele" productie-installaties 

Vanaf vandaag is het mogelijk om online , "fossiele" (niet-hernieuwbare) productie-installaties in te 

schrijven. Op onze website is achter de knop "installatie aanmelden" is onder elektriciteit een nieuwe 

categorie "fossiel" toegevoegd. Via deze knop kan de inschrijving van de installatie op de 

aanmeldpagina worden afgerond. 

 

De inschrijfmodule voor fossiele installaties heeft een nieuwe lay-out en uitstraling die het 

inschrijven gemakkelijk maakt. Om een installatie aan te kunnen melden dient er ingelogd te worden 

met eHerkenning (intermediairs kunnen via eHerkenning gemachtigd worden door de producent). 

 

Met deze nieuwe inschrijfmodule sorteren we voor op de invoering van Full Disclosure in 2020 en 

vrijwillige certificering per 1 januari 2019. Daarnaast hebben we een eerste stap gezet in de 

verbetering van de gebruikersvriendelijkheid van onze inschrijfmodules. 

 

GvO-regeling 2019 

Op 30 november 2018 is de wijziging van de GvO-regeling in de Staatscourant gepubliceerd. De 

gewijzigde regeling wordt op 1 januari 2019 van kracht. De meest relevante aanpassingen zijn: 

• GvO's voor warmte uit hernieuwbare energiebronnen kunnen als bewijs gaan dienen voor 

levering aan een eindafnemer, maar slechts die eindafnemers die aan hetzelfde warmtenet 

zijn aangesloten als waarop de warmte is ingevoed; 

• Het wordt mogelijk om GvO's die zijn afgegeven voor niet-netlevering te gebruiken ter 

onderbouwing van een levering achter de aansluiting op het elektriciteitsnet.; 

• De verwijzing naar de NTA8003:2008(classificatie van biomassa voor energietoepassingen) 

wordt geüpdatet naar NTA8003:2017. 

 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/12/04/kamerbrief-over-vertraging-implementatie-amendement-wet-voortgang-energietransitie-full-disclosure
http://www.certiq.nl/aanmelden-van-uw-fossiele-installatie/
https://www.eherkenning.nl/
http://www.certiq.nl/fileadmin/user_upload/Wet_en_regelgeving/GvO_Regeling_geldend_vanaf_1-1-2019.pdf
https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-67618.html

