
 
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  

Dit zijn de hoofdpunten*: 

1. De vaststelling van de tarieven voor 2022, deze blijven gelijk aan die van 2021. De tarieven 

staan vermeld in artikel 29 van de regeling. 

2. Een wijziging in artikel 7 voor producenten van duurzame elektriciteit met naar haar aard 

zuiver biogas productie-installaties met een nominaal elektrisch vermogen groter dan 2 MW. 

Het opstellen van een assurancerapport is voldoende (artikel 17, eerste lid, onderdeel a, van 

de regeling), hiermee komt het opstellen van een meetprotocol en het opstellen van een 

maandelijks meetrapport voor deze productie-installaties te vervallen. 

3. Door een wijziging in artikel 28 wordt verduidelijkt dat de producent ook bij CvO’s vier weken 

de tijd heeft om het meetrapport of het assurancerapport alsnog aan de verplichte eisen te 

laten voldoen. Als daar geen of onvoldoende gehoor aan wordt gegeven zal het aantal CvO’s 

worden verminderd. 

4. Het formulier VtV (Verzoek tot Vaststelling, bijlage 1A) is nu ook van toepassing voor een 

productie-installatie voor opwekking van elektriciteit door middel van geothermie. 

5. 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. 
 

*Aan onderstaande punten kunnen geen rechten worden ontleend, dit is de interpretatie van CertiQ o.b.v. de publicatie in de 

Staatscourant.  

 

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’.   

 

 

Proces bij wijzigen allocatiepunt  

 

Als een productie-installatie verplaatst wordt van primair allocatiepunt (PAP) naar secundair 

allocatiepunt (SAP) of van SAP naar PAP (bijvoorbeeld bij een MLOEA situatie), wijzigt bij een 

merendeel van de regionale netbeheerders de aansluitcode. 

Dit gaf een verstoring in de keten waardoor de uitvoering van subsidie/beschikking stagneerde. De 

netbeheerders, RVO en CertiQ hebben het volgende proces afgesproken, zie de afbeelding hieronder. 

Als producent dient u voor het wijzigen van een allocatiepunt een nieuwe aansluitcode bij uw 

netbeheerder aan te vragen, uw productie-installatie uit te schrijven bij CertiQ en opnieuw in te 

schrijven met de nieuwe aansluitcode. 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

Assurancerapporten 

 

Bent u een producent en levert u een assurancerapport aan over 2021, dan verandert er niets 

voor u ten opzichte van rapportagejaar 2020. 

Op de website van de NBA (Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants) kunt u of 

uw accountant, aanvullend op de GvO-regeling, een advies en een protocol vinden wat is opgesteld 

door de COPRO waar uw assurancerapport aan moet voldoen. In januari ontvangt u van ons een 

reminder met een voorbeeld van een assurancerapport wat u kunt gebruiken. U kunt het ons (en  

uzelf) makkelijker maken als u het template gebruikt. 

 

 

Verandering in de ontvangstbevestiging voor meet- en/of assurancerapport 

 

Levert u een meet- en/of assurancerapport 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 meet- en/of assurancerapport 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 EAN-

code van de installatie komt hiermee te vervallen. 

 

 

Overname van een productie-installatie voor elektriciteit alleen nog digitaal mogelijk 

 

In verband met veiligheidsprotocollen is het niet meer mogelijk om handmatig een overname 

van uw productie-installatie voor elektriciteit te doen. 

U dient als huidige eigenaar (degene die met zijn productie installatie bij ons staat ingeschreven) de 

elektriciteit productie-installatie zelf uit te schrijven. U kunt daarna als de nieuwe eigenaar (degene die 

de installatie overneemt) de elektriciteit productie-installatie opnieuw aanmelden. Nadat de nieuwe 

aanmelding verwerkt is door de netbeheerder, stuurt CertiQ u een bevestiging. Meer informatie kunt u 

vinden op onze website onder, ik wil een wijziging doorvoeren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Rapportageverplichting voor warmteproductie-installaties wijzigt  

 

Per productiejaar 2022 dient uw meetbedrijf (indien van toepassing) in de meetrapporten 

aanvullend op te geven hoeveel nuttige warmte aan een andere installatie geleverd is, die niet 

in het eigendom is van de producent. 

De reden voor deze aanvullende rapportageverplichting is dat met deze informatie afnemers van 

hernieuwbare warmte het gebruik van die warmte aantoonbaar kunnen maken met GvO’s voor 

bijvoorbeeld duurzaamheidsrapportages.  

De meetbedrijven zijn middels een nieuwsbrief geïnformeerd over de aanvullende 

rapportageverplichting.  

 

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. 

 


