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.
Rapportageverplichting voor warmteproductie-installaties wijzigt
Per productiejaar 2022 dient u (indien van toepassing) in meetrapporten aanvullend op te
geven hoeveel nuttige warmte aan een andere installatie geleverd is, die niet in eigendom van
de producent is.
De reden voor deze aanvullende rapportageverplichting is dat met deze aanvullende informatie
afnemers van hernieuwbare warmte het gebruik van die warmte aantoonbaar kunnen maken met
GvO’s voor bijvoorbeeld duurzaamheidsrapportages.
U rapporteert nu in het meetrapport warmte de meetwaarde van de totale hoeveelheid nuttige warmte
per maand van een productie-installatie. Vanaf nu noemen wij dit de bruto nuttige-warmtelevering.
Aanvullend hierop, overeenkomstig artikel 5, lid 1, onderdeel b van de GvO-regeling, rapporteert u
vanaf productiejaar 2022 de hoeveelheid nuttige warmte, die wordt geleverd aan een andere entiteit
dan de rechtspersoon die de productie-installatie in bezit heeft. Dit noemen we vanaf nu de netto
nuttige-warmtelevering. Bij een elektriciteitsinstallatie heet dit “netlevering” of “levering via een directe
lijn”. Deze onderverdeling wordt overigens nu al veel gehanteerd in de van toepassing zijnde
meetprotocollen.
Om het bovenstaande concreet te maken, geven wij de volgende drie voorbeelden:
1.

Gegeven een houtketel die al zijn warmte levert aan een kippenbedrijf. Deze houtketel en het

kippenbedrijf zijn in eigendom van de BV A. In dit geval levert de BV A warmte aan de BV A en is er
dus geen levering aan een andere entiteit. Dit maakt dat de houtketel een bruto nuttigewarmtelevering heeft van X GJ en een netto nuttige-warmtelevering van 0 GJ.

CertiQ geeft dan voor X GJ GvO’s voor niet-netlevering uit, oftewel voor de bruto nuttigewarmtelevering. Deze hoeveelheid geeft CertiQ door aan RVO. Met de GvO’s voor niet-netlevering
kan BV A bovendien aantonen dat het zijn eigen duurzame energie heeft ingezet.

2.

Gegeven een houtketel die al zijn warmte levert aan een kippenbedrijf. De houtketel is in

eigendom van de BV A, maar nu is het kippenbedrijf eigendom van BV B. In dit geval levert de BV A
warmte aan de BV B en is er dus wel levering aan een andere entiteit. Dit maakt dat de houtketel een
bruto nuttige-warmtelevering heeft van X GJ en een netto nuttige-warmtelevering van X GJ.

CertiQ geeft dan voor X GJ GvO’s voor netlevering uit, oftewel voor de netto nuttige-warmtelevering.
Deze hoeveelheid geeft CertiQ door aan RVO. De uitgegeven GvO’s kan BV A, via een handelaar,
aan BV B verkopen, waarmee BV B kan aantonen dat het duurzame energie heeft ingezet.
3.

Gegeven een houtketel die warmte levert aan een kippenbedrijf en een buurbedrijf. Deze

houtketel en het kippenbedrijf zijn in eigendom van de BV A. Het buurbedrijf is een warmtebedrijf dat
levert naar een aantal huishoudens en bedrijven en in bezit is van BV B. In dit geval produceert de
ketel van BV A per maand X GJ. Hiervan gaat Y GJ naar het kippenbedrijf (BV A) en Z GJ naar BV B.
Alleen de levering aan BV B is dan levering aan een andere entiteit. Dit maakt dat de houtketel een
bruto nuttige-warmtelevering heeft van X GJ en een netto nuttige-warmtelevering van Z GJ.

CertiQ geeft voor X GJ GvO’s uit, oftewel voor de bruto nuttige-warmtelevering. Deze hoeveelheid
geeft CertiQ door aan RVO. Van die X GJ zijn Y GJ aan GvO’s voor niet-netlevering en Z GJ voor
netlevering. Met de GvO’s voor niet-netlevering kan BV A aantonen dat het duurzame energie heeft
ingezet. De GvO’s die uitgeven zijn voor netto nuttige-warmtelevering, kan GvO’s BV A aan BV B
verkopen, waarmee BV B kan aantonen dat het duurzame energie heeft geleverd aan haar klanten.

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
Eén wijziging die wij extra onder de aandacht willen brengen, is met name relevant voor
meetbedrijven.
De bijlages waarin de meetvoorwaarden staan zijn gewijzigd. De meetprotocollen moesten onder
meer aan NEN-EN 1434-2:2007 voldoen. Deze norm is ingetrokken en vervangen door de nieuwere
versie NEN-EN 1434-2:2015+A1:2018.
Verandering in de ontvangstbevestiging voor een meetrapport
Levert u een meetrapport aan, dan ontvangt u van ons een vernieuwde ontvangstbevestiging.
CertiQ is bezig met het optimaliseren en digitaliseren van de systemen, vanaf 1 december ontvangt u
een vernieuwde ontvangstbevestiging nadat u een meetrapport heeft aangeleverd.
U ontvangt een automatische ontvangstbevestiging waarin wij onder andere het volgende vermelden
“Als u een meetrapport heeft ingediend, dan zullen wij dit in behandeling nemen. Indien er vragen over
zijn, dan nemen wij hierover binnen acht weken contact met u op". Het apart bevestigen met de EANcode van de installatie komt hiermee te vervallen.
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.
2. Thermische energie. Met thermische energie wordt zowel warmte als koude bedoeld. De
Europese Richtlijn verplicht lidstaten om ook een systeem van garanties van oorsprong voor
koude uit hernieuwbare bronnen te hebben. Vanaf inwerkingtreding van de wet zal CertiQ de
term ‘warmte’ vervangen door ‘thermische energie’.
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.

