Beste heer, mevrouw,
De wijziging van de Regeling garanties van oorsprong en certificaten van oorsprong is
gepubliceerd. En wat is de impact van een No-Deal bij de Brexit? Lees het hier!
Wijziging GvO-regeling
Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft de wijziging van de GvO-regeling
gepubliceerd in de Staatscourant. De belangrijkste wijzigingen zijn:
-

De vaststelling van de tarieven voor 2021, deze blijven gelijk aan die van 2020. De tarieven
staan vermeld in artikel 29 van regeling.

-

Een aanpassing in de rapportageverplichting in artikel 7. Deze aanpassing houdt in dat
productie-installaties op biomassa/biogas met een (gezamenlijk) vermogen >2 MW jaarlijks
een assurancerapport in moeten dienen en moeten beschikken over een meetprotocol. Voor
deze installaties hoeft geen jaarlijks of maandelijks meetrapport ingediend te worden.

Voor de volledige wijziging verwijzen we u naar de wijzigingsregeling in de Staatscourant.
Brexit
Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. Op basis van het
terugtrekkingsakkoord van het Verenigd Koninkrijk van 12 november 2019 (Brexit-akkoord), zullen de
voorwaarden van CertiQ bij erkenning van GvO's uit Groot-Brittannië blijven gelden tot en met 31
december 2020.
Inmiddels nadert de deadline van 31 december 2020 voor het verstrijken van de overgangsperiode.
De Europese Commissie heeft op 23 juli 2020 een bericht aan belanghebbenden gepubliceerd (link)
waarin het standpunt over garanties van oorsprong van elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen
wordt verduidelijkt.
Het door de Commissie gepubliceerde bericht bevestigt dat garanties van oorsprong die zijn
gepubliceerd door aangewezen instanties in het VK na het einde van de overgangsperiode niet langer
door de EU-lidstaten zullen worden erkend. Tenzij er een handelsovereenkomst wordt gesloten die
anders bepaalt, accepteert CertiQ vanaf 1 januari 2021 geen ex-domain cancellations vanuit het VK
naar Nederland.
Verdere voortzetting van het CertiQ-beleid omtrent de import van GvO's uit Groot-Brittannië is
afhankelijk van het resultaat van de onderhandelingen over de details van de toekomstige relatie
tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie.

Apart bericht voor NTA8080 producenten.
Gebruik van NTA 8080 op warmte GvO's
Beste producent,
Voor de uitgifte van warmte GvO's maakt u gebruik van het NTA 8080 kenmerk als vermelding op de
GvO's. Dat is tot op heden gedaan door het controleren van de herkomst van de ingezette biomassa
middels vrachtbrieven. Het is gebleken dat deze werkwijze in strijd is met de NTA 8080 certificering.
Het gebruik van het NTA 8080 kenmerk is uitsluitend toegestaan als alle schakels in de keten, dus ook
de producent zelf, NTA 8080 gecertificeerd zijn. Dat houdt dus in dat u als producent van warmte zelf
ook NTA 8080 gecertificeerd moet zijn om dit kenmerk op de GvO's op te mogen nemen.
Dat betekent dat we per direct alleen nog maar GvO's met het kenmerk NTA 8080 uitgegeven als de
producent gecertificeerd is. Dat geldt ook voor rapporten die al ontvangen zijn, maar nog niet verwerkt.
Aanvullend betekent dit ook dat we geen vrachtbrieven meer verlangen en deze ook niet meer zullen
controleren.
Voor uw installatie werd tot op heden gebruik gemaakt van de controle van vrachtbrieven. Op basis
van de voorwaarden van de NTA 8080 certificering kunnen we dat niet meer accepteren. Indien u als
producent gebruik wilt blijven maken van het NTA 8080 kenmerk, dan is het noodzakelijk dat u als
producent zelf NTA 8080 gecertificeerd wordt. Een bewijs van NTA 8080 certificering kan naar CertiQ
gestuurd worden, waarna het NTA 8080 kenmerk weer op de GvO's vermeld kan worden.
Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze
servicedesk via servicedesk@certiq.nl.

