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Deelnemersovereenkomst
De ondergetekenden:
De Minister van Economische Zaken,
Namens deze de heer K.M. Middelkoop, bestuurder Vertogas B.V., hierna te
noemen Vertogas
en
[ ] hierna te noemen “Deelnemer”
Vertogas en Deelnemer hierna ook wel genoemd Partij/Partijen
In aanmerking nemende dat:
-

De Minister van Economische Zaken aan de directeur van Vertogas B.V.
mandaat, volmacht en machtiging heeft verleend om besluiten te nemen en
overige handelingen te verrichten die verband houden met de taken bedoeld in
artikel 66i Gaswet;

-

Deelnemer door middel van inzending van het daartoe bestemde
Inschrijfformulier te kennen heeft gegeven te willen deelnemen aan het door
Vertogas beheerde elektronisch systeem van garanties van oorsprong voor gas
uit hernieuwbare energiebronnen (het “Systeem”);

-

De onderhavige Deelnemersovereenkomst tot doel heeft de specifieke
afspraken met betrekking tot de onder de vorige overweging genoemde
deelname vast te leggen;
Komen het volgende overeen:

1. Definities
1.

De cursief gedrukte begrippen in deze Deelnemersovereenkomst zijn begrippen
zoals nader gedefinieerd in de Regeling.

2.

De met een hoofdletter gedrukte begrippen in deze Deelnemersovereenkomst zijn
begrippen zoals hieronder gedefinieerd.
Deelnemersovereenkomst

Deze Deelnemersovereenkomst inclusief
bijlagen;

Deelnemer

Een Producent, een Handelaar of de NEa;

Website

De website van Vertogas, te raadplegen op
http://www.vertogas.nl;

Deelnemersovereenkomst 2015
© Vertogas B.V., Groningen

3

Inschrijfformulier

Het inschrijfformulier, te downloaden op de
Website;

Regeling

De “Regeling garanties van oorsprong voor
energie uit hernieuwbare energiebronnen
en HR-WKK-elektriciteit” in werking
getreden per 1 januari 2015;

Systeem

Het door Vertogas beheerde elektronisch
systeem van garanties van oorsprong voor
gas uit hernieuwbare energiebronnen;

Rekening

Een rekening binnen het Systeem waarop
garanties van oorsprong voor gas uit
hernieuwbare energiebronnen worden
geboekt en/of afgeschreven;

Deelnemersreglement

Het reglement van de Deelnemersraad,
vastgelegd in bijlage A bij de
Deelnemersovereenkomst;

Deelnemersraad

Het orgaan waarin vertegenwoordigers van
de Deelnemers zitting hebben zoals nader
omschreven in het Deelnemersreglement;

Servicecontract

Het servicecontract tussen Deelnemer en
Vertogas, te downloaden op de Website;

Tarieven

De tarieven zoals vastgelegd in artikel 29
van de Regeling;

Producent

Een ieder die als producent door Vertogas
is geregistreerd;

Handelaar

Een ieder die als handelaar door Vertogas
is geregistreerd;

NEa

De Nederlandse Emissieautoriteit.

2. Relevante wet- en regelgeving
Partijen dienen in alle opzichten steeds te voldoen aan alle relevante wet- en
regelgeving, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de Gaswet en de
Regeling inclusief (toekomstige) wijzigingen van die Gaswet en/of die Regeling.

3. Rechten en verplichtingen Vertogas
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1.

Vertogas beheert het Systeem en zal in dat kader alles
doen wat redelijkerwijs van haar verlangd kan worden om dit systeem voor
Deelnemer en de andere Deelnemers beschikbaar te houden.

2.

Vertogas zal uitvoering geven aan, op een optimale uitvoering en goede werking
van het Systeem gerichte, redelijke verzoeken van Deelnemer. Bij de beoordeling
van de redelijkheid van een verzoek dient in aanmerking te worden genomen dat
Vertogas alle Deelnemers in beginsel gelijk dient te behandelen.

4. Rechten en verplichtingen Deelnemer
1.

Deelnemer is verplicht:
i. de Tarieven te betalen, tenzij artikel 30 van de Regeling van
toepassing is;
ii. uitvoering te geven aan, op een optimale uitvoering en goede werking
van het Systeem gerichte, redelijke verzoeken van Vertogas;
iii. al datgene na te laten wat de goede werking van het Systeem zou
kunnen verstoren.

2.

Deelnemer wordt vertegenwoordigd in de Deelnemersraad. Het
Deelnemersreglement dat is opgenomen in bijlage A bij deze
Deelnemersovereenkomst bevat verdere bepalingen omtrent deze
Deelnemersraad.

3.

De communicatie tussen Partijen vindt zoveel als mogelijk plaats via het Systeem.

4.

Ingeval de door Deelnemer aan Vertogas via het Systeem verstrekte gegevens
wijzigen, dient Deelnemer Vertogas hierover per ommegaand, via het Systeem, te
informeren.

5. Schorsing
1.

Onverminderd het bepaalde in artikel 13.7, kan Vertogas, in geval Deelnemer zijn
verplichtingen uit de Deelnemersovereenkomst niet nakomt, waaronder in ieder
geval wordt verstaan enig handelen of nalaten waardoor de goede werking van
het Systeem wordt verhinderd, de verdere uitvoering van de
Deelnemersovereenkomst met onmiddellijke ingang schorsen en Deelnemer de
toegang tot het Systeem ontzeggen. Vertogas zal, eventueel op kosten van
Deelnemer, de nodige maatregelen nemen om de gevolgen van het tekortschieten
van Deelnemer weg te nemen of te verminderen.

2.

De in het vorige lid genoemde schorsing heeft in ieder geval tot gevolg dat er
gedurende de periode van schorsing geen bij- en/of afschrijvingen op de Rekening
plaatsvinden en dat garanties van oorsprong niet worden overgedragen of
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afgeboekt. Tevens kan Vertogas een eventuele vermelding van de
bedrijfsgegevens van Deelnemer op de Website tijdelijk doorhalen.
3.

Gebruikmaking van de mogelijkheid om tot schorsing over te gaan, laat de andere
rechten die Vertogas heeft in verband met de tekortkoming van Deelnemer,
onverlet.

4.

Vertogas zal Deelnemer schriftelijk informeren over de in dit artikel genoemde
schorsing, zulks onder vermelding van de reden(en) en het tijdstip van ingaan.

5.

Nadat Deelnemer de reden(en) voor de schorsing ongedaan heeft gemaakt en
Vertogas daarvan schriftelijk op de hoogte heeft gebracht, zal Vertogas de
schorsing binnen 5 werkdagen opheffen.

6. Beheer Rekening
1.

Vertogas administreert het (af)boeken van garanties van oorsprong, en het
overboeken van garanties van oorsprong naar andere Rekeningen.

2.

Boeken
Vertogas boekt garanties van oorsprong voor Producent op een door Producent
gespecificeerde Rekening conform artikel 22 van de Regeling.
Bijboeking van garanties van oorsprong vindt plaats ingeval garanties van
oorsprong worden verkregen van een andere Deelnemer.

3.

Overboeken
Garanties van oorsprong voor niet-netlevering zijn niet verhandelbaar. Dit geldt
niet voor de garanties van oorsprong ten behoeve van vervoer aan een in
Nederland gevestigde eindafnemer. Deze garanties van oorsprong kunnen slechts
worden overgeboekt naar de rekening van de NEa.
Deelnemer kan garanties van oorsprong overboeken op een andere Rekening mits
de geldigheidsduur van de garantie van oorsprong nog niet is verstreken, de
overboekingsdatum binnen die geldigheidsduur ligt en de garanties van oorsprong
niet zijn afgeboekt. Tevens dient er op de Rekening van de overboekende
Deelnemer voldoende garanties van oorsprong te staan op het moment van
overboeken.
De overboeking van garanties van oorsprong komt pas tot stand nadat de
overboeking op de Rekening van de betrokken Deelnemer is geadministreerd.

4.

Afboeken
Het moment van afboeken van een garantie van oorsprong dient binnen de
geldigheidsduur van die garantie van oorsprong te liggen.
Deelnemer kan bij Vertogas een gewaarmerkte rapportage verkrijgen waarin
aangegeven is welke garanties van oorsprong wanneer zijn afgeboekt, voor welk
doel en voor welke andere Deelnemer.
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Garanties van oorsprong kunnen na afboeken niet meer worden overgeboekt.
5.

Correcties en intrekken
Correcties en intrekking van garanties van oorsprong vinden plaats in
overeenstemming met artikel 27 en 28 van de Regeling.
Producenten zijn verplicht om maandelijks de procentuele biomassaverdeling op
te geven conform de daadwerkelijke verhouding van de gebruikte biomassa.
Indien garanties van oorsprong zijn afgegeven op basis van een verkeerde
procentuele biomassaverdeling, worden de verstrekte garanties van oorsprong
ingetrokken en door Vertogas vervangen na ontvangst van de gecorrigeerde
procentuele biomassaverdeling.
Vertogas zal correcties uitvoeren indien er ten gevolg van een meetfout te weinig
dan wel te veel gemeten is. Indien er ten gevolge van een meetfout te weinig
gemeten is, zal Vertogas met betrekking tot het te weinig gemeten deel garanties
van oorsprong uitgeven. Indien er ten gevolge van een meetfout te veel gemeten
is, zal Vertogas de te veel gemeten hoeveelheid in mindering brengen op de
Rekening van de Producent. Op de eerstvolgende meting die wordt verwerkt zal
de te veel gemeten hoeveelheid dan in mindering worden gebracht.

7. Betaling
1.

Vertogas brengt alle bedragen die op grond van de Deelnemersovereenkomst
verschuldigd zijn, door middel van een factuur in rekening.

2.

Facturen dienen door Deelnemer te worden voldaan binnen dertig (30) dagen na
factuurdatum op een door Vertogas opgegeven bankrekening. Voor elke dag dat
de betaaltermijn is overschreden, wordt een rentevergoeding in rekening
gebracht; deze rentevergoeding bedraagt de wettelijke rente overeenkomstig het
bepaalde in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek.

3.

Betwisting van (een deel van) het gefactureerde bedrag zal niet leiden tot
opschorting van de verplichting tot betaling. Partijen treden onverwijld in overleg.

4.

Het is Deelnemer niet toegestaan zich op wat voor grond dan ook te beroepen op
verrekening.

5.

Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, waaronder de kosten
wegens juridische bijstand, verband houdende met de incassering van
verschuldigde bedragen, zijn voor rekening van Deelnemer.

8. Wijziging Deelnemersovereenkomst
1.

Wijzigingen in relevante wet- en regelgeving en/of wijzigingen in het door het
Ministerie van Economische Zaken gegeven mandaat als beschreven in de
overwegingen van deze Deelnemersovereenkomst kunnen er toe leiden dat
Vertogas de Deelnemersovereenkomst dient aan te passen. In een dergelijk geval
is artikel 2.2 van het Deelnemersreglement van toepassing.
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2.

De wijzigingen treden in werking binnen 30 dagen na de dag waarop het advies
van de Deelnemersraad is ontvangen, tenzij in de bekendmaking een latere datum
van in werking treden is vermeld.

3.

Voor zover het wijzigingen betreft die niet voortvloeien uit wijzigingen in relevante
wet- en regelgeving en/of wijzigingen in het door het Ministerie van Ecnomische
Zaken gegeven mandaat, en deze wijzigingen ook in de tussen Vertogas en
andere Deelnemers gesloten Deelnemersovereenkomsten worden doorgevoerd,
behoeven die wijzigingen de instemming van de Deelnemersraad in
overeenstemming met artikel 2.3 van het Deelnemersreglement.

4.

Wijzigingen treden in werking binnen 30 dagen na de dag waarop instemming van
de Deelnemersraad is verkregen, tenzij in de bekendmaking een latere datum van
in werking treden is vermeld.

9. Aansprakelijkheid
1.

De aansprakelijkheid van Vertogas ten opzichte van Deelnemer in verband met
deze Deelnemersovereenkomst is beperkt tot het bedrag dat op grond van de
toepasselijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering in het desbetreffende geval
wordt uitgekeerd. Vertogas heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering
afgesloten tot een verzekerd bedrag van maximaal €2.000.000,- (twee miljoen
euro) per jaar.

2.

Indien de beroepsaansprakelijkheidsverzekering niet uitkeert en Vertogas haar
verplichtingen in artikel 3 niet deugdelijk nakomt, is de aansprakelijkheid van
Vertogas jegens Deelnemer beperkt tot de directe schade die Deelnemer ten
gevolge van het niet deugdelijk nakomen van Vertogas lijdt, bestaande uit de
kosten van verlies of (voortijdig) verval van garanties van oorsprong, met een
maximum van €5.000,- (vijfduizend euro) per kalenderjaar. Voor overige schade
van welke aard ook is Vertogas nimmer aansprakelijk jegens Deelnemer.

3.

Deelnemer heeft de plicht om alles te doen wat binnen zijn mogelijkheden ligt om
schade te voorkomen of om de omvang van de schade te beperken.

4.

Deelnemer vrijwaart Vertogas van claims van derden die het gevolg zijn van het
corrigeren of intrekken van garanties van oorsprong.

5.

Vertogas aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte
schade van Deelnemer voortvloeiend uit of verband houdende met de schorsing
als beschreven in artikel 5. Deelnemer vrijwaart Vertogas van claims van derden
die het gevolg zijn van een dergelijke schorsing.

6.

Vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Deelnemer ten opzichte van
Vertogas uit welke hoofde dan ook, vervallen in ieder geval binnen 3 jaar na
beëindiging van de Deelnemersovereenkomst.

7.

Deelnemer dient een vordering schriftelijk, onder opgave van redenen, ter kennis
van Vertogas te brengen.
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10. Geheimhouding
1.

Elk van de Partijen staat er voor in dat alle voor en na het aangaan van de
Deelnemersovereenkomst van de andere Partij ontvangen informatie van
vertrouwelijke aard geheim zal blijven, tenzij Partijen schriftelijk anders
overeenkomen dan wel uit deze Deelnemersovereenkomst anders voortvloeit.

2.

Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden beschouwd indien en voor
zover deze door een van Partijen of door de betrokken Partijen gezamenlijk als
zodanig is aangeduid. Onder vertrouwelijke informatie wordt niet verstaan kennis,
data en informatie die op het moment van het bekend maken of betrekken al in
het rechtmatige bezit is van de Partij die het ontvangt, van algemene bekendheid
is of in literatuur is vermeld dan wel is gemerkt door de Partij die het ter
beschikking stelt als “niet vertrouwelijk” of woorden van gelijke strekking.

3.

Elk van de Partijen zal de van de andere Partij ontvangen informatie slechts
gebruiken voor het doel waarvoor zij die informatie heeft ontvangen. Partijen
zullen, indien dit noodzakelijk is om het bepaalde in dit artikel na te komen, een
geheimhoudingsverplichting opleggen aan hun medewerkers en aan de door hen
ingeschakelde derden.

4.

Indien en voor zover vertrouwelijke informatie toegankelijk moet worden gemaakt
voor certificerende instanties, overheidsorganen, publieke instantie en/of
inspecteurs van verzekeraars, zullen Partijen daarbij schriftelijke melding maken
van het vertrouwelijke karakter. Deelnemer gaat er op voorhand mee akkoord dat
Vertogas in ieder geval vertrouwelijke informatie bekend dient te maken aan de
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het Centraal Bureau voor de
Statistiek en de Belastingdienst.

5.

De verplichtingen uit dit artikel zullen voortduren tot twee (2) jaren na het einde
van de Deelnemersovereenkomst.

11. Intellectuele eigendom
1.

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot het Systeem berusten bij
Vertogas. Deelnemer erkent deze rechten en zal zich van iedere inbreuk daarop
onthouden.

2.

Alle door Vertogas verstrekte stukken met betrekking tot deelname aan het
Systeem, waaronder adviezen, rapporten, software, applicaties etc, blijven
eigendom van Vertogas en zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door
Deelnemer.

3.

Het is Deelnemer niet toegestaan informatie verkregen van Vertogas openbaar te
maken en/of te verveelvoudigen in welke vorm dan ook, daaronder mede
begrepen het verkopen, het bewerken, het ter beschikking stellen en het
verspreiden, tenzij een dergelijke openbaarmaking en/of verveelvoudiging
schriftelijk is toegestaan door Vertogas en/of een dergelijke openbaarmaking
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en/of verveelvoudiging voortvloeit uit de aard van de Deelnemersovereenkomst,
uit de wet dan wel uit een rechterlijke uitspraak.

12. Overdracht rechten en verplichtingen
1.

Deelnemer kan de uit de Deelnemersovereenkomst voortvloeiende rechten en
verplichtingen noch geheel noch gedeeltelijk aan een derde overgedragen zonder
voorafgaande schriftelijke toestemming van Vertogas. Vertogas zal deze
toestemming niet zonder redelijke grond weigeren. Vertogas is evenwel
gerechtigd aan het verlenen van deze toestemming voorwaarden te verbinden in
verband met de behoorlijke nakoming van de verplichtingen uit de
Deelnemersovereenkomst.

13. Ingangsdatum en beëindiging
1.

De Deelnemersovereenkomst treedt in werking op het moment dat deze
overeenkomst door beide partijen is ondertekend en geldt tot wederopzegging.

2.

Deelnemer kan de Deelnemersovereenkomst opzeggen per de eerste dag van een
kalendermaand, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

3.

In afwijking van het vorige lid, kan Deelnemer de Deelnemersovereenkomst
opzeggen met ingang van de datum waarop een wijziging van de Tarieven
intreedt.

4.

Opzegging door Deelnemer geschiedt door middel van een schriftelijke
kennisgeving aan Vertogas.

5.

Vanaf de datum van beëindiging heeft Deelnemer niet langer toegang tot het
Systeem, en vervalt het resterende saldo en/of de resterende garanties van
oorsprong op de Rekening van Deelnemer.

6.

Indien het mandaat, als omschreven in de overwegingen van deze
Deelnemersovereenkomst, wordt ingetrokken, kan Vertogas de
Deelnemersovereenkomst opzeggen per de datum van intrekking van het
mandaat.

7.

Indien Deelnemer zijn verplichtingen uit de Deelnemersovereenkomst niet nakomt
en niet tijdig of niet volledig voldoet aan een schriftelijk verzoek van Vertogas om
alsnog binnen 14 dagen zijn verplichtingen na te komen, heeft Vertogas het recht
de Deelnemersovereenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of
gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te beëindigen door middel van een
schriftelijke kennisgeving aan Deelnemer, zonder tot enige schadevergoeding te
houden te zijn en onverminderd alle verder aan Vertogas toekomende rechten.
Alle vorderingen die Vertogas in deze gevallen op Deelnemer mocht hebben of
verkrijgen, zijn terstond en ten volle opeisbaar.

8.

Vertogas heeft het recht om met onmiddellijke ingang, zonder nadere
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, geheel of gedeeltelijk de
Deelnemersovereenkomst te beëindigen indien Deelnemer in staat van
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faillissement dan wel surseance van betaling wordt verklaard, Deelnemer haar
bedrijf beëindigd, op Deelnemer de schuldsanering natuurlijke personen van
toepassing is, dan wel de onderneming van Deelnemer wordt overgenomen.
Maakt Vertogas gebruik van dit recht, dan wordt Deelnemer geacht van
rechtswege in verzuim te zijn. Vertogas heeft het recht de
Deelnemersovereenkomst te beëindigen door middel van een schriftelijke
kennisgeving aan Deelnemer, zonder tot enige schadevergoeding te houden te
zijn en onverminderd alle verder aan Vertogas toekomende rechten. Alle
vorderingen die Vertogas in deze gevallen op Deelnemer mocht hebben of
verkrijgen, zijn terstond en ten volle opeisbaar.

14. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
1.

Op de Deelnemersovereenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.

Geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Deelnemersovereenkomst
of van daaruit voortvloeiende nadere overeenkomsten en die niet in der minne
kunnen worden opgelost, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te
Groningen.
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Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend,
De Minister van Economische Zaken
Namens deze:

K.M. Middelkoop
Bestuurder Vertogas B.V.

Deelnemer:

Naam: ………………………………
Functie: ……………………………..
Plaats: ……………………………….
Datum: ………………………………
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Bijlage A Deelnemersreglement
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