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Wijzigingsregeling GvO-regeling en Full Disclosure 

Op 17 december 2019 is de laatste wijzigingsregeling van de GvO-regeling gepubliceerd in de 

Staatscourant. Deze wijzigingsregeling treedt is werking op 1 januari 2020 en bevat onderstaande 

voor CertiQ relevante punten: 

• Als definitie en in diverse artikelen in de regeling wordt de "CvO voor niet-netlevering" 

toegevoegd. Deze was eerder niet voorzien en nodig geacht, maar het ontbreken ervan 

zorgde voor onduidelijkheid. De introductie van deze definitie betekent dat er alleen voor de 

daadwerkelijke netlevering CvO's voor netlevering aangevraagd kunnen worden en dat 

aanvullend voor het verbruik achter de aansluiting ook CvO's voor niet-netlevering 

aangevraagd kunnen worden. 

• De definities voor "zuivere biomassa" en "naar haar aard zuivere biomassa" zijn aangepast. 

Deze aanpassing zorgt voor extra verduidelijking over biomassa en de beoordeling daarvan. 

 

Meetrapporten en assurancerapporten over rapportagejaar 2019 

Het jaar 2019 wordt afgerond, wat betekent dat de meetrapporten en assurancerapporten over 

rapportagejaar 2019 weer opgesteld gaan worden voor de installaties waar dat van toepassing is. In 

vergelijking met rapportagejaar 2018 zijn er een aantal zaken veranderd in de 

rapportageverplichtingen. Onderstaand puntsgewijs de punten die gewijzigd zijn: 

• Artikel 17.1.a is zodanig aangepast dat een assurancerapport verplicht is wanneer het totale 

nominaal elektrisch vermogen van één of meerdere installaties achter de aansluiting groter is 

dan 2MW. Deze grens van 2MW was voorgaande jaren nog van toepassing per installatie, 

vanaf rapportagejaar 2019 geldt deze grens voor het totale nominaal elektrisch vermogen 

achter de aansluiting. Als er sprake is van meerdere vergelijkbare productie-installaties die 

gezamenlijk een nominaal elektrisch vermogen groter dan 2 MW hebben, kan het 

assurancerapport voor meerdere productie-installaties gezamenlijk worden opgesteld. 

• De meetvoorwaarden, zoals beschreven in de bijlagen 2, beschrijven hoe de brandstof 

verantwoord moet worden in de meetrapporten. De volgende punten moeten daarbij voor 

een uitsplitsing naar brandstoffen in acht genomen worden: 

1. mest (co-)vergisting op basis van bijlage Aa, behorende bij artikel 4 van de 

Uitvoeringsregeling Meststoffenwet; 

2. overige vergisting op basis van NTA 8003:2017; 

3. bij directe inzet als brandstof van vaste en vloeibare biomassa op basis van NTA 

8003:2017. 

 

Tot slot willen we u hartelijk danken voor het vertrouwen en de samenwerking in 2019. Wij 

wensen u hele fijne feestdagen en een heel voorspoedig 2020 toe! 
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