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Wanneer u als onderneming of instelling energie  
opwekt uit duurzame bronnen als biomassa, 
zonthermie of geothermie kunt u gebruik maken van 
SDE+ subsidie. Aan het verstrekken van deze 
subsidie zijn een aantal randvoorwaarden  
verbonden, zoals het plaatsen van een Warmte- of 
Brutoproductiemeter en het opstellen van een  
bijbehorend Meetprotocol. 

Wat is een Meetprotocol?
Een Meetprotocol is een verslag waarin de wijze van 
bemetering van uw installatie wordt omschreven. Deze 
moet ondertekend worden door een erkend meetbedrijf 
waarna het Meetprotocol goedgekeurd moet worden 
door CertiQ of Vertogas. CertiQ en Vertogas certificeren 
energie die is opgewekt uit duurzame bronnen.

Kenter helpt u, als erkend meetbedrijf, graag met het 
opstellen van een Meetprotocol en de plaatsing van 
een Warmtemeter. Wij zijn tevens 
meetverantwoordelijke en weten exact aan welke 
eisen uw installatie en energiemeting moet voldoen. 
Indien gewenst kunnen wij tevens het gehele proces 
uit handen nemen en verzorgen wij het contact met 
CertiQ of Vertogas.

Hoe stel ik een Meetprotocol op?
Wanneer u een SDE+ subsidie toegekend heeft 
gekregen moet u uw duurzame productie-installatie 
aanmelden bij CertiQ of Vertogas. Vervolgens moet er 
een Meetprotocol ingediend worden. Dit Meetprotocol 
is een uitgebreid verslag waarin een omschrijving staat 
van:

√  Uw onderneming
√  De duurzame productie-installatie
√  De systeemgrenzen van de installatie
√  De opgewekte energie en de verdeling hiervan
√  De wijze van bemetering
√  De nauwkeurigheid inclusief bijbehorende 
     certificering
√  De procedures rondom meten en rapporteren
√  De procedures rondom onderhoud en borging
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Hoelang geldt een Meetprotocol?
Het opgestelde Meetprotocol heeft een 
geldigheidsduur van vijf jaar. Zijn er binnen deze 
termijn belangrijke wijzigingen aan de metingen of 
installatie zelf, neem dan contact op met Kenter. Indien 
nodig passen wij uw Meetprotocol aan en dienen wij 
een herverzoek in bij CertiQ of Vertogas.

Certificeringen
Bij Kenter vinden we kwaliteit in dienstverlening maar
ook veiligheid en milieu ontzettend belangrijk. We zijn
dan ook continu bezig met verbeteren. In de praktijk
betekent dit dat we de kwaliteit waarborgen door
middel van de implementatie en continuering van
verschillende kwaliteitssystemen. Zo zijn we in het 
bezit van de volgende certificeringen: ISO 9001, ISO
14001, ISO 27001, ISO 55001, VCA** en CO2-
prestatieladder. Ons technische personeel werkt
volgens de Bedrijfsinstructie Elektrische Installaties
(BEI) en Veiligheidsinstructie Aardgas (VIAG).
Daarnaast werken onze mensen volgens de
veiligheidsbepalingen NEN-EN 50110-1, NEN 3140
en NEN 3840. Kenter is tevens Sterkin Erkend gas
technisch en elektrotechnisch installateur.

Hulp of advies nodig?
Heeft u hulp of advies nodig bij het opstellen van een 
Meetprotocol of de plaatsing van een Warmtemeter? 
Neem dan vrijblijvend contact met ons op via  
onderstaande contactgegevens.
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