
Beste heer, mevrouw, 

 

Wijziging in E-herkenning per 1 juli 

 

EH1 vervalt per 1 juli as; gevolg voor Producenten en end users om te loggen op MyCertiQ 

Vanaf 1 juli vervalt landelijk het EH niveau 1. Daarom zal CertiQ alle diensten die men nu nog heeft op 

dat niveau op niveau 2+ stellen. Concreet betekent dit dat producenten en eindgebruikers die nu 

inloggen en alleen een EH 1 niveau hebben dat zullen moeten ophogen naar 2+.  
 

Na 1 juli gaat CertiQ het aantal diensten voor E-herkenning terugbrengen naar 1 

Omdat vanaf juli alle diensten op hetzelfde niveau zitten en we niet verwachten dat dit snel gaat 

wijzigen; zullen we later in het jaar 1 nieuwe dienst maken en daar alle bestaande diensten 

onderbrengen. Op die manier wordt het inloggen voor CertiQ simpeler met E-Herkenning. Er is dan 

immers nog maar 1 dienst onder het bedrijf CertiQ te selecteren en op die manier heeft men altijd de 

juiste dienst. 
 

Momenteel gebruikt CertiQ onderstaande diensten voor E-herkenning. De rood omlijnde rollen krijgen 

dus met deze verandering te maken. 

 

Verlenging van inschrijvingen van een installatie alleen nog digitaal mogelijk per 1 juli 

 

Elektriciteit installatie op een grootverbruik aansluiting alleen nog digitaal verlengen mogelijk  

CertiQ werkt met een elektronisch systeem voor de uitgifte van de GvO’s en CvO’s. In verband met 

veiligheid zal het per 1 juli niet meer mogelijk zijn om handmatig een inschrijving van uw elektriciteit 

installatie te verlengen. 



Een productie-installatie welke is aangesloten op een grootverbruik aansluiting en ingeschreven is bij 

CertiQ heeft een geldigheid van 5 jaar.  

Hierdoor moet de producent het verzoek tot vaststelling voor zijn productie-installatie iedere vijf jaar 

herhalen, het zogeheten herverzoek tot vaststelling.  

Vanaf 1 juli kan dit alleen nog digitaal via E-herkenning of DigiD worden gedaan, maximaal 3 

maanden voordat de inschrijftermijn van de betreffende installatie verloopt. 

 

 
Met vriendelijke groet, 
 
CertiQ 

T +31 (0)26 373 16 58  
E servicedesk@certiq.nl  
www.certiq.nl  

CertiQ B.V. 
Utrechtseweg 310  
Arnhem  
Postbus 718  
6800 AS Arnhem  

 
Handelsregister: Arnhem 09122183 
 
Denk aan het milieu. Print dit bericht alleen als het noodzakelijk is. 
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