
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Handleiding: aanmelden installatie bij CertiQ 
 

 

Deze handleiding ondersteunt u bij het aanmelden van uw productie-installatie (WKK) bij 
CertiQ. Dit gaat via eHerkenning. 

 

Vooraf verzamelen - Benodigde gegevens 

Voor het aanmelden van de installatie, zijn de volgende gegevens benodigd: 

 
• Inloggegevens eHerkenning. 

• De EAN-code van de productie-installatie 

- De EAN-code van de productie-installatie kunt u bijvoorbeeld terugvinden op de 

factuur van uw meetbedrijf 

- Indien het 1 productie-installatie betreft, vul dan de EAN-code van de 

netaansluiting in. Deze kunt u opzoeken in het EAN-codeboek. 

- Zijn er meerdere productie-installaties achter dezelfde netaansluiting, neem dan 

contact met de betreffende netbeheerder. De netbeheerder geeft een unieke EAN- 

code door, waarmee per productie installatie een aparte aanmelding  moet worden 

gedaan. 

• De EAN-code van de netbeheerder. Deze kunt u opzoeken in het EAN-codeboek. 

• Het vermogen in MW. Rond dit getal naar boven af op drie cijfers achter de komma. 

Certificaten van 
Oorsprong 
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https://www.eancodeboek.nl/
http://www.certiq.nl/fileadmin/user_upload/Netbeheerdersoverzicht/Netbeheerdersoverzicht.pdf
http://www.certiq.nl/fileadmin/user_upload/Netbeheerdersoverzicht/Netbeheerdersoverzicht.pdf
https://www.eancodeboek.nl/


 

Aanmelden installatie 
 

 
 

• Ga naar: http://www.certiq.nl/aanmelden-installatie-die-duurzame- 

elektriciteit-produceert/ 

• Klik op de button onderaan de pagina: ‘Registreren’ wanneer u al 

inloggegevens van eHerkenning heeft. 

 

• Heeft u de gegevens bij de hand? Volg dan de volgende stappen: 
 

Stap 1: Klik op 
 
 
 
 
 
 
 

 

Heeft u nog geen inloggegevens van eHerkenning? Vraag 

dan eHerkenning aan (minimaal niveau 1) 

Bekijk ook Stappenplan eHerkenning aanvragen 

Stap 2: Log in als 
‘Producent’ via eHerkenning 

http://www.certiq.nl/aanmelden-installatie-die-duurzame-elektriciteit-produceert/
http://www.certiq.nl/aanmelden-installatie-die-duurzame-elektriciteit-produceert/
https://www.eherkenning.nl/leveranciersoverzicht
https://www.eherkenning.nl/leveranciersoverzicht
https://www.eherkenning.nl/inloggen-met-eherkenning/middel-aanvragen


 

CertiQ. 

Stap 3: Als het inloggen gelukt is, ziet u het volgende scherm. Hier vult u 

uw contactgegevens in en geeft u akkoord op de voorwaarden van 

Vul de benodigde gegevens in. Twijfelt u? Klik dan op het informatie- 

icoon voor meer uitleg. 

Vink de Akkoordverklaring aan en klik op “Bevestigen”. Let op: boven de 

akkoordverklaring dient u uw naam nogmaals in te vullen. 



 

Stap 4: Als het inloggen gelukt is, ziet u het volgende scherm: 
 
 
 
 
 
 
 

 

LET OP: vul hier het 
vermogen in MWh in 
gescheiden met een 
komma. 
In de bevestiging die 
na het invullen 
gestuurd wordt, staat 
het getal vermeld met 
een ‘punt’ als 
scheidingsteken. Dit 
kan verwarrend zijn, 
maar klopt dus wel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vul de benodigde gegevens in. Twijfelt u? Klik dan op het informatie- 

icoon voor meer uitleg. 

Bij handelaar selecteert u “AgroEnergy” 

Vink de Akkoordverklaring aan en klik op “Bevestigen”. 



 

Stap 5: Na het klikken op bevestigen, ziet u het volgende scherm 
 

 

Stap 6: Scroll naar beneden, controleer de gegevens en klik op ‘Akkoord’ 



 

Stap 7: Het volgende scherm verschijnt: 

 

Het aanmelden in nu klaar. Wat gebeurt er nu? 

• U ontvangt vervolgens 2 e-mails op het aangegeven e-mailadres van CertiQ 

1. Bevestiging aanmelding met een bijlage: verzoek tot vaststelling. 

2. Uw registratie als producent bij CertiQ met bijlagen: deelnemersovereenkomst 
en overzicht inschrijving. 

• Wij adviseren u deze bevestiging e-mails voor uw eigen administratie te bewaren. 

• De netbeheerder controleert de ingevulde gegevens 

• Na goedkeuring door de netbeheerder ontvang u een bevestiging 

van de inschrijving en zullen de certificaten van de 

teruggeleverde energie worden bijgeschreven. 

• Geef de EANcode van de productie-installatie door aan 

AgroEnergy via info@agro-energy.nl. AgroEnergy kan dan 

herleiden van wie er certificaten worden bijgeschreven. 

mailto:info@agro-energy.nl


 

 
 
 

 
Heeft u vragen of wilt u persoonlijk advies? 

 

E: info@agro-energy.nl 

mailto:info@agro-energy.nl

