
 

Na een roerige tijd vanwege Covid-19 zitten we momenteel midden in de zomervakantie, een 

doorgaans rustige periode. Maar de ontwikkelingen gaan gewoon door en we willen u graag 

informeren over de vernieuwing van onze applicatie en het voorkomen van dubbele afboekingen als 

gevolg van Full Disclosure. 

 

Nieuwe MyCertiQ applicatie komt er aan! 

Al langer is er vanuit handelaren de wens om de huidige MyCertiQ applicatie te verbeteren en te 

vernieuwen. De voorgestelde verbeteringen die we van u hebben ontvangen zijn samen met de 

bestaande functionaliteiten verzameld in één totaal requirements overzicht. Met dat overzicht als 

basis zijn we enige tijd geleden gestart met de bouw van een vernieuwde MyCertiQ applicatie voor 

handelaren. Dit hebben we uiteraard niet alleen gedaan, maar met behulp van een aantal 

handelaren die in een werkgroep input hebben kunnen leveren op de bouw van de nieuwe 

applicatie. Ook hebben zij de nieuwe applicatie al kunnen testen en feedback kunnen geven op zowel 

de functionaliteit als de vormgeving. En de eerste resultaten en terugkoppeling was zeer positief. 

Het nieuwe MyCertiQ is nog niet af, maar dat zal niet heel lang meer duren. Op basis van de huidige 

ontwikkelingen is de verwachting dat we de nieuwe applicatie eind september al live kunnen zetten. 

Dat gaat voor u betekenen dat u vanaf dat moment alleen nog in het nieuwe MyCertiQ transacties 

kunt doen. Om ervoor te zorgen dat de overstap naar de nieuwe applicatie zo vlekkeloos mogelijk 

verloopt zullen we een algemene beschrijving opstellen en deze binnenkort met jullie delen. Daarbij 

is de werking van de nieuwe applicatie zo gebouwd dat het heel intuïtief aanvoelt en er altijd een 

logische flow ontstaat. Mocht u zelf automatisering gebouwd hebben op bijvoorbeeld de downloads 

die gemaakt kunnen worden, dan kan het zijn dat die automatisering mogelijk aanpassing behoeft. 

Wijzigingen in formats en downloads zullen we meenemen in beschrijvingen die opgesteld zullen 

worden. 

De huidige (oude) omgeving zal niet in zijn geheel verdwijnen, maar wel beschikbaar blijven om 

historische transacties terug te kunnen vinden. Nieuwe transacties kunnen alleen nog in de nieuwe 

omgeving gedaan worden. Dat betekent dat ook eventueel reeds ingeplande transacties opnieuw 

ingevoerd zullen moeten worden in de nieuwe omgeving. 

We zullen u op de hoogte houden van de aankomende livegang en meer informatie over de werking 

van de nieuwe applicatie met u delen zodra deze beschikbaar is. 

 

Full Disclosure – Voorkomen van dubbele afboekingen 

Begin van dit jaar is Full Disclosure officieel van kracht geworden. Daarmee is er een verplichting 

ontstaan waarbij er voor iedere MWh elektriciteitsconsumptie een GvO of CvO afgeboekt moet 

worden. In de meeste gevallen zal het de elektriciteitsleverancier zijn die voor de levering aan 

eindgebruikers ook de certificaten afboekt. De leverancier is ook verantwoordelijk dat de juiste en 

juiste hoeveelheid certificaten afgeboekt worden voor zijn totale elektriciteitslevering aan 

eindgebruikers. Maar er zijn verschillende situaties waarbij een andere partij dan de 

elektriciteitsleverancier certificaten afboekt voor de elektriciteitsconsumptie van een eindgebruiker. 

Wanneer de elektriciteitsleverancier dan ook nog een keer certificaten af gaat boeken voor dezelfde 

consumptie wordt er onnodig een dubbele hoeveelheid certificaten afgeboekt. Om dit te voorkomen 

kan de elektriciteitsleverancier de afboeking die door de andere partij gedaan is gebruiken om zijn 

elektriciteitslevering te onderbouwen. 



Er ontstaat op die manier een situatie waarbij een eindgebruiker de elektriciteitsconsumptie inkoopt 

bij een elektriciteitsleverancier en de certificaten inkoopt bij een derde partij. Deze derde partij 

boekt de certificaten af en de elektriciteitsleverancier kan deze afboeking vervolgens gebruiken om 

de elektriciteitslevering te onderbouwen. 

Zo ontstaat er een redelijk complexe constructie waar een risico in schuilt. Partijen zullen namelijk op 

elkaar moeten vertrouwen dat de afboeking van certificaten ook daadwerkelijk gedaan wordt. Om 

alle partijen in een dergelijke constructie meer houvast te geven is er een "model 

opdrachtovereenkomst" opgesteld. Dit model kan gebruikt worden om de drie partijen, te weten de 

eindgebruiker, leverancier en handelaar, met elkaar te verbinden. Het zorgt voor zekerheid en 

vertrouwen en neemt daarmee eventuele risico's weg. Met dit model opdrachtovereenkomst wordt 

een mogelijkheid gegeven om afspraken duidelijk vast te leggen. 

Deze opdrachtovereenkomst is slechts een model dat gebuikt kan worden en dient te worden 

overgezet op een eigen sjabloon voor brief of overeenkomst. Indien er gebruik gemaakt wordt van 

een dergelijke opdrachtovereenkomst dient een kopie hiervan aangeleverd te worden bij CertiQ. Het 

model opdrachtovereenkomst is bijgevoegd bij dit bericht. 

 


