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In de in de Overeenkomst HG-Certificatensysteem hebben de met een hoofdletter
aangeduide begrippen de betekenis als hieronder beschreven:
Begrip

Omschrijving

Aangeslotene:

een persoon die beschikt over een aansluiting op een Gastransportnet, niet
zijnde een netkoppeling, dan wel degene die om een aansluiting heeft
verzocht (Bron: Begrippenlijst Gas als onderdeel van de voorwaarden);

Accountant:

een erkende en bij een beroepsvereniging van accountants aangesloten
persoon die voldoet aan de eisen van art. 2:393 BW;

Afboeken:

het verwijderen van een certificaat van een Certificatenrekening op het
verzoek van een Handelaar ten einde Handelaar in staat te stellen (namens
zichzelf dan wel een andere partij) de waarde van het Certificaat te realiseren
die het toegekend wordt en/of om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

Algemene voorwaarden:

de Algemene Voorwaarden HG-Certificatensysteem;

Besluit stimulering duurzame

Algemene Maatregel van Bestuur waarin de grondslag voor

energieproductie (SDE):

subsidieverstrekking ten behoeve van energieproductie uit Hernieuwbare
energiebronnen en warmtekrachtkoppeling nader wordt uitgewerkt (bron:
MvT Besluit stimulering duurzame energieproductie).

Biogas:
Biomassa:

Gas dat door vergisting van Biomassa tot stand is gekomen;
de biologisch afbreekbare fractie van producten, afvalstoffen en residuen van
biologische oorsprong uit de landbouw – met inbegrip van plantaardige en
dierlijke stoffen –, de bosbouw, de visserij- en aquacultuursector en
aanverwante bedrijfstakken, alsmede de biologisch afbreekbare fractie van
industrieel en huishoudelijk afval (bron: Besluit stimulering duurzame
energieproductie);

Biomassaverklaring:

Verklaring door Producent welke Biomassa stoffen Producent gaat gebruiken;

Deelnemer(s):

Producent(en) en Handela(a)r(en);

Deelnemingsovereenkomst:

dat gedeelte van de Overeenkomst HG-Certificatensysteem dat door Partijen
is ondertekend en waarin de specifieke afspraken betreffende de deelname
aan het door VERTOGAS beheerde HG-Certificatensysteem zijn vastgelegd en
de daarbij behorende bijlagen;

Deelnemersraad:

een orgaan, waarin zitting hebben vertegenwoordigers van de diverse
groepen Deelnemers;

CNG:
Certifica(a)t(en):

Compressed Natural Gas;
een elektronisch document dat aantoont dat een bepaalde hoeveelheid
energie geproduceerd is op basis van Hernieuwbare (energie)bronnen;
(bron: Europese Richtlijn ter bevordering van het gebruik van energie uit
hernieuwbare bronnen)
Een certificaat wordt bij Uitgifte geboekt op de Certificatenrekening van
Handelaar die door de Producent wordt aangewezen;

Certificatenrekening:

een rekening waarop Certificaten worden geregistreerd nadat VERTOGAS
Certificaten heeft uitgegeven;
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Begrip

Omschrijving

EAN-code aansluiting:

uniek 18-cijferig nummer dat dient om een Productie-installatie of een
aansluiting van een Productie-installatie of een productie-eenheid van
Hernieuwbaar gas te identificeren (bron: Besluit stimulering duurzame
energieproductie);

EAN-code marktpartij:

uniek 13-cijferig nummer dat dient om een marktpartij te identificeren.

Garantie Beheer Instantie Gas

een Nederlandse instantie die ten behoeve van Hernieuwbaar gas Certificaten
Uitgeeft, Overdrachten van Certificaten registreert en het Afboeken van
Certificaten registreert;

Gasdag:

een periode die begint om 06:00 uur van een kalenderdag en eindigt om
06:00 uur van de daaropvolgende kalenderdag. De datum van een gasdag
zal zijn de datum waarop die gasdag begint zoals hiervoor omschreven;

Gastransportnet(ten):

niet tot een gasproductienet behorende, met elkaar verbonden leidingen of
hulpmiddelen bestemd of gebruikt voor het transport van gas, met inbegrip
van landsgrensoverschrijdende leidingen, hulpmiddelen en installaties
waarmee dat transport ondersteunende diensten worden verricht, behoudens
voor zover deze leidingen en hulpmiddelen zijn gelegen binnen de installatie
van een afnemer; (bron: Gaswet)

Handelaar:

een ieder die als Handelaar door VERTOGAS is geregistreerd; een Handelaar
kan Certificaten van zijn Certificatenrekening Overboeken naar de
Certificatenrekening van een andere Handelaar;

Hernieuwbaar gas:

gas, opgewekt in een Productie-installatie die uitsluitend gebruik maakt van
Hernieuwbare energiebronnen, alsmede gas, opgewekt met Hernieuwbare
energiebronnen in een hybride productie-installatie die ook fossiele
energiebronnen gebruikt;
(bron: besluit SDE: Hernieuwbaar Gas als bedoeld in artikel 1, eerste lid,
onderdeel e, van het Besluit stimulering duurzame energieproductie)

Hernieuwbare energiebron(nen):

wind, zonne-energie, aardwarmte, golfenergie, getijdenenergie, waterkracht,
Biomassa, stortgas, rioolwaterzuiveringsgas en Biogas (Bron: Besluit
stimulering duurzame energieproductie);

HG-Certificatensysteem:

het door VERTOGAS ontwikkelde en beheerde hard- en softwaresysteem,
gericht op en bestaande uit het ontwikkelen, Uitgeven, Overdragen en
Afboeken van Certificaten voor Hernieuwbaar gas;

Keuringsinstantie:

een door VERTOGAS of bij wet aangewezen organisatie die onderzoek
uitvoert naar de geschiktheid van een installatie voor de Uitgifte van
Certificaten. De keuringsinstantie onderzoekt hiertoe de configuratie van
(voor zover van toepassing) de wijze van productie, opwerking, transport en
aanwending van Hernieuwbaar gas en het Meetprotocol dat bij deze
configuratie hoort;

LNG:
Landelijk gastransportnet:

Liquefied Natural Gas;
een Gastransportnet, met uitzondering van een Gastransportnet als bedoeld
in artikel 18h Gaswet, eerste lid, dat uitsluitend of in hoofdzaak is bestemd of
wordt gebruikt voor het op landelijk niveau transporteren van gas; (bron:
Gaswet)
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Begrip

Omschrijving

LNB (Landelijk Netbeheerder):

Netbeheerder aangewezen als Netbeheerder van het Landelijk
Gastransportnet; (bron: artikel 2 Gaswet)

Leverancier:

degene die de levering van energie verzorgt ten behoeve van een verbruiker;
(Bron: Begrippenlijst Gas, geparafraseerd)

Lokale verbinding:

een Gastransportnet waarvoor geen Netbeheerder is aangewezen zoals
beschreven in artikel 2 van de Gaswet, met daarop aangesloten Producent en
de afnemer van Hernieuwbaar gas;

Meetprotocol:

de wijze van meten van de energiestromen, die gemeten moeten worden
teneinde de energiewaarde te bepalen die in aanmerking komt voor de
Uitgifte van Certificaten voor Hernieuwbaar gas;

Meetverantwoordelijke:

organisatorische eenheid die erkend is als Meetverantwoordelijke conform de
Meetvoorwaarden Gas – RNB;

Meetvoorwaarden VERTOGAS:

de wijze waarop in het kader van de certificering van Hernieuwbaar gas
Producent, Meetverantwoordelijke, Netbeheerder en VERTOGAS zich
gedragen ten aanzien van het ontwerp, de aanleg, het beheer en het
onderhoud van de meetinrichtingen alsmede het meten van energiestromen,
de uitwisseling van meetgegevens en administratieve gegevens van
meetinrichtingen. De Meetvoorwaarden VERTOGAS verwijzen waar mogelijk
naar de Meetvoorwaarden Gas – RNB en de Meetvoorwaarden Gas – LNB;

Meetvoorwaarden Gas – LNB:

de Meetvoorwaarden Gas - LNB bevatten de voorwaarden inzake de volume–
en capaciteitsmetingen op de systeemverbindingen op het Landelijk
gastransportnet alsmede de gaskwaliteitsmetingen in het Landelijk
gastransportnet;

Meetvoorwaarden Gas – RNB:

deze regeling bevat de voorwaarden met betrekking tot de wijze waarop
regionale Netbeheerders en aangeslotenen zich gedragen ten aanzien van
het ontwerp, de aanleg, het beheer en het onderhoud van de
meetinrichtingen alsmede het meten van gegevens betreffende het transport
en de levering van gas en de uitwisseling van meetgegevens en
administratieve gegevens van meetinrichtingen;

MWh:

Mega Watt hour; equivalent aan 102,36 m3 aardgas (n; 35,17 MJ) calorische
bovenwaarde;

Netbeheerder:

een vennootschap die op grond van artikel 2 van de Gaswet is aangewezen
voor het beheer van een of meer Gastransportnetten; (bron: Artikel 1, eerste
lid, onderdeel e, van de Gaswet)

NTA 8003:

de Nederlandse Technische Afspraak 8003, Classificatie van Biomassa voor
energietoepassing, uitgegeven door het Nederlands Normalisatie-Instituut;

NTA 8080:

de Nederlandse Technische Afspraak 8080, Duurzaamheidscriteria voor
Biomassa voor energietoepassing, uitgegeven door het Nederlands
Normalisatie-Instituut; (de manier waarop deze norm toegepast dient te
worden is in ontwikkeling en wordt naar verwachting eind 2009 vastgesteld)

Overdragen:

het door middel van een overeenkomst tussen 2 Handelaren overdragen van
Certificaten; een Handelaar kan Certificaten overgedragen als er voldoende
saldo op zijn Certificatenrekening staat;
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Begrip

Omschrijving

Overeenkomst

het geheel van afspraken zoals vastgelegd en bepaald in de

HG-Certificatensysteem:

Deelnemingsovereenkomst, de Algemene Voorwaarden en de in de Algemene
Voorwaarden dan wel de Deelnemingsovereenkomst genoemde bijlagen;

Partijen:

VERTOGAS en/of Deelnemer(s);

Procesvoorwaarden

deze uitvoeringsregeling bevat voorwaarden met betrekking tot de wijze

HG-Certificatensysteem:

waarop Producent, Handelaar en VERTOGAS zich jegens elkaar dienen te
gedragen ten aanzien van het Uitgeven, Overdragen en Afboeken van
Certificaten;

Producent:

een ieder die een Productie-installatie in stand houdt en als Producent door
VERTOGAS is geregistreerd;

Productie-installatie:

een samenstel van voorzieningen waarmee Hernieuwbaar gas wordt
geproduceerd, waarbij onder een samenstel van voorzieningen wordt
verstaan alle aanwezige middelen die onderling met elkaar zijn verbonden
voor de productie van Hernieuwbaar gas;
(bron: besluit SDE; Productie-installatie als bedoeld in artikel 1, eerste lid,
onderdeel h, van het Besluit stimulering duurzame energieproductie)

Productierekening:

een rekening waarop voor elke door VERTOGAS geregistreerde Productieinstallatie de productie in kWh wordt bijgehouden, voor zover deze productie
nog niet door VERTOGAS is Uitgegeven;

Regionaal Gastransportnet:

een Gastransportnet waarvoor op grond van artikel 2, lid 1 van de Gaswet
een Netbeheerder is aangewezen, niet zijnde het Landelijk gastransportnet;
(bron: Begrippenlijst Gas); in relatie tot hernieuwbaar gas als regel het
lokale (lage druk) distributienet;

RNB (Regionale netbeheerder):

Netbeheerder aangewezen als Netbeheerder van een Gastransportnet niet
zijnde het Landelijk gastransportnet; (Bron: artikel 2 Gaswet)

SenterNovem:

het agentschap van het Ministerie van Economische Zaken dat zich
bezighoudt met het verstrekken van Subsidies op het gebied van
duurzaamheid en innovatie;

Subsidie(s):

een aanspraak op financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt
met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als
betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten; (bron:
art. 4:21 Awb)

Tarieven:

de tarieven voor deelname aan het HG-Certificatensysteem zoals deze zijn
gepubliceerd op de Website;

Vergisting:
Verlopen:

een biologische afbraakreacties van Biomassa;
de terugtrekking van een Certificaat door VERTOGAS als gevolg van het
verstrijken van een bepaalde tijd sinds Uitgifte;

Website:

de website van VERTOGAS, te raadplegen op
http://www.vertogas.nl.
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