
 
 

Geachte lezer, 

 

De energiemarkt is volop in beweging en de klimaatdoelstellingen staan in de schijnwerpers. Er zijn 

veel ontwikkelingen, ook binnen CertiQ. Het nieuwe jaar zal starten met wijzigingen waarvan wij u op 

de hoogte willen brengen middels deze nieuwsbrief. 
 
 

Wijziging van de Regeling garanties van oorsprong en certificaten van oorsprong  

 

De wijziging is in verband met het vaststellen van tarieven voor 2022, herstel van enkele 

omissies en technische wijzigingen. 

De wijziging is gepubliceerd in de Staatscourant, deze kunt u hier vinden: Staatscourant 2021, 49730  

Voor u, als handelaar, is de vaststelling van de tarieven het belangrijkste punt. De tarieven voor 2022 

blijven gelijk aan die van 2021. 

 

 

Groene waterstof en thermische energie 

 

De Tweede Kamer heeft in december 2021 ingestemd met de ‘Wet implementatie EU-richtlijn 

hernieuwbare energie voor garanties van oorsprong’ en deze wet is nu doorgeleid naar de 

Eerste Kamer.  

Concreet regelt het wetsvoorstel de introductie van een systeem van garanties van oorsprong voor: 

1. Een ander gas uit hernieuwbare bronnen (niet zijnde groen gas), bijvoorbeeld groene 

waterstof. Vertogas wordt aangewezen als certificerende instantie van deze andere 

hernieuwbare gassen. Het garantie van oorsprong-systeem faciliteert de conversie van 

hernieuwbare elektriciteit naar waterstof. Dit betekent dat bijvoorbeeld het afboeken van wind-

GvO’s nodig is voor de uitgifte van GvO’s  van groene waterstof. Om dit mogelijk te maken 

werken Vertogas en CertiQ nauw samen. 

 

2. Thermische energie. Met thermische energie wordt zowel warmte als koude bedoeld. CertiQ 

certificeert al hernieuwbare warmte. De Europese Richtlijn verplicht lidstaten om ook een 

systeem van garanties van oorsprong voor koude uit hernieuwbare bronnen te hebben. In dit 

wetsvoorstel is voor de term ‘thermische energie’ gekozen, omdat de functie van de energie 

afhankelijk is van de toepassing; zo kan water van een bepaalde temperatuur op de ene plek 

worden ingezet voor koeling en op een andere plek voor verwarming. Vanaf inwerkingtreding 

van de wet zal CertiQ de term ‘warmte’ vervangen door ‘thermische energie’.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Afboeken namens een leverancier 

 

Bij het afboeken namens een leverancier, de leverancier vermelden in het referentieveld voor 

de controle van het stroometiket door ACM. 

Als u, als handelaar, een afboeking doet voor een eindgebruiker namens een andere 

energieleverancier, dan is het verzoek om in het referentieveld bij de afboeking de naam van die 

energieleverancier in te vullen.  Deze informatie wordt namelijk overgenomen op het bijbehorende 

cancellation statement. De energieleverancier kan dit gebruiken voor de onderbouwing van zijn 

stroometiket. Dit maakt de controle van de ACM van het stroometiket makkelijker. 

 

CertiQ wenst u prettige feestdagen, een mooie jaarwisseling en een gezond 2022! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

 
 
Denk aan het milieu. Print dit bericht alleen als het noodzakelijk is. 

 


