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Verificatie op afstand en virtueel 

locatiebezoek 
 

Informatieblad over de beperkte mogelijkheden voor verificatie op afstand en virtueel 

locatiebezoek 

 

 

Dit informatieblad geeft in de eerste plaats uitleg over de voorwaarden die gelden 
voor verificatie op afstand binnen broeikasgas-emissiehandel (EU ETS). Deze 
verificatie op afstand vervangt een bezoek aan een installatie. In de tweede plaats 
beschrijft het informatieblad de voorwaarden waaronder in overmachtssituaties een 

virtueel locatiebezoek kan worden afgelegd in plaats van een fysiek bezoek.    
 

A. Verificatie op afstand 
 
Zowel verificateurs als de NEa moeten zich uiteraard houden aan de Verordening verificatie en 
accreditatie emissiehandel (Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2067). De interpretatieruimte 
voor de genoemde partijen is zeer beperkt. De regels over het afzien van locatiebezoeken 

worden toegelicht in de Key guidance note II.5 (pdf). Exploitanten van installaties en 
verificateurs raden we aan kennis te nemen van die toelichting. 
 
De deadline voor het indienen van een verzoek voor goedkeuring verificatie op afstand is 31 
december.  
 

De onderstaande uitleg heeft geen betrekking op de luchtvaart. Voor een locatiebezoek 
vanwege de verificatie van emissieverslagen van vliegtuigexploitanten verwijzen we naar 
Guidance document III bij de Verordening verificatie en accreditatie emissiehandel. 
 
 

De verplichting tot locatiebezoek vindt haar grondslag in artikel 21 van de 
Verordening verificatie en accreditatie emissiehandel.  Locatiebezoeken hebben tot doel 

meettoestellen en monitoringssystemen te beoordelen, gesprekken te voeren, op grond 
van de Verordening vereiste activiteiten uit te voeren, voldoende informatie en 
bewijsmateriaal te verzamelen (art. 21 lid 1) en de grenzen van de installatie en de 
volledigheid van bronstromen en emissiebronnen te beoordelen (art. 21 lid 3). 
 
Art. 31 van de Verordening bevat enerzijds uitzonderingen op de verplichting tot 
locatiebezoek (leden 1 en 2) en anderzijds een opsomming van situaties waarin 

locatiebezoek in elk geval moet plaatsvinden (lid 3). 
 
Art. 31 lid 1 beschrijft situaties waarin u met goedkeuring van de NEa kunt afzien van 

locatiebezoek. Lid 2 maakt het afzien van een locatiebezoek zonder goedkeuring van 
de NEa mogelijk bij installaties met lage emissies, zoals bedoeld in art. 47 lid 2 van de 
Verordening Monitoring en Rapportage emissiehandel, grof gezegd installaties met 

emissies < 25.000 ton CO2. Let wel: in deze gevallen zullen de exploitant en de 
verificateur zelf moeten toetsen of zij niet afwijken van het derde lid van art. 31 of van 
de voorwaarden die zijn opgenomen in artikel 32 van de Verordening verificatie en 
accreditatie emissiehandel; deze komen hieronder aan de orde. 

 
De NEa moet zich bij het verlenen van goedkeuring laten leiden door art. 31 lid 1 van 
de Verordening. De verificateur moet de artikelen 21 en 31 van de Verordening 

toepassen. 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/docs/kgn_5_site_visits_en.pdf
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Lid 3 doorbreekt zowel de mogelijkheid tot goedkeuring als bedoeld in lid 1 als de mogelijkheid 
om eigenhandig af te zien van locatiebezoek (lid 2). In de volgende situaties moet in elk 
geval een locatiebezoek worden afgelegd: 

 Het emissieverslag of het verslag over het activiteitsniveau van de exploitant 
wordt voor de eerste keer door de verificateur geverifieerd;  

 De verificateur heeft in de twee onmiddellijk  

 voorafgaande verslagperioden geen locatiebezoek  afgelegd;  

 Er zijn belangrijke wijzigingen in het MP of MMP aangebracht;  
 De verificatie betreft een gegevensverslag dat behoort bij een aanvraag voor 

kosteloze toewijzing voor een bestaande installatie of een nieuwkomer.  . 
 

De exploitant  kan aan de NEa goedkeuring vragen om af te zien van locatiebezoek door de 
verificateur: zie het al vermelde art. 31 lid 1 van de Verordening. Daartoe is vereist:  

 een risicoanalyse die ondersteunt dat afzien van locatiebezoek verantwoord is,  

 dat de relevante gegevens op afstand toegankelijk zijn,  

 dat lid 3 niet van toepassing is, en  

 dat is voldaan aan de voorwaarden om het locatiebezoek niet uit te voeren.  

 

De voorwaarden zijn opgenomen in artikel 32 van de Verordening verificatie en accreditatie 
emissiehandel.  

 
De exploitant dient het verzoek om goedkeuring uiterlijk 31 december van het jaar waarover 
verslag wordt uitgebracht, in bij de NEa. De NEa moet binnen acht weken op het verzoek 
beslissen; deze termijn kan zo nodig worden verlengd.  
 
Samengevat komen de voorwaarden van artikel 32 van de Verordening er voor de situatie in 
Nederland op neer dat: 

  
I. Het gaat om de verificatie van het emissieverslag bij een installatie uit categorie A en  

o er  is sprake van één bronstroom zijnde aardgas, waarvoor de monitoring van de 
activiteiten plaatsvindt op basis van gasfacturen en standaardwaarden voor de 
berekeningsfactoren worden toegepast en/of 

o er zijn een of meer de-minimis bronstromen (bijvoorbeeld reserve-brandstof), die 

opgeteld de drempel voor de-minimis bronstromen als bedoeld in artikel 19 van de 
Verordening monitoring en rapportage emissiehandel niet overschrijden.   

 
II.  Of de volgende situatie doet zich voor:  

o Het gaat om de verificatie van een emissieverslag bij een installatie uit categorie A of B 
met één bronstroom zonder procesemissies, waarbij de brandstof hetzij een vaste 
brandstof is die direct in de installatie wordt verbrand zonder tussenopslag of een 

vloeibare/gasvormige brandstof, die een tussenopslag kan hebben, en  

o de activiteitsgegevens worden gemonitord door comptabele meting of zijn uitsluitend 
gebaseerd op facturen, rekening houdend met voorraadwijzigingen indien dat op grond 
van het vorige punt relevant is, en er worden standaardwaarden voor 

berekeningsfactoren gehanteerd, en 

o er kunnen een of meer de-minimis bronstromen zijn (bijvoorbeeld reserve-brandstof), 
die opgeteld de drempel voor de-minimis bronstromen als bedoeld in artikel 19 van de 
Verordening monitoring en rapportage emissiehandel niet overschrijden, en 

o het bevoegd gezag heeft het gebruik van een vereenvoudigd monitoringsplan als 
bedoeld in artikel 13 van de Verordening monitoring en rapportage emissiehandel 
toegestaan (deze eis geldt niet voor een installatie met lage emissies).  

 

III. a)   Het gaat om de verificatie van het verslag over het activiteitsniveau bij een installatie 
als bedoeld onder I of II en: 
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o de installatie heeft geen andere subinstallaties dan één productbenchmark-

subinstallatie, en 

o de relevante productiegegevens zijn beoordeeld in het kader van een financiële audit. 

 

III.b )  Het gaat om de verificatie van het verslag over het activiteitsniveau bij een installatie 
als bedoeld onder I of II en: 

o de installatie heeft maximaal twee subinstallaties, en 

o de bijdrage van de tweede subinstallatie aan de totale toewijzing van emissierechten is 
minder dan 5%, en 

o de verificateur beschikt over voldoende gegevens om de splitsing in subinstallaties te 
beoordelen. 

 

Als de subinstallatie die 95% of meer bijdraagt aan de totale toewijzing van emissierechten 
een productbenchmark-subinstallatie is, moeten de relevante productiegegevens zijn 

beoordeeld in het kader van een financiële audit. 

 

III. c) Het gaat om de verificatie van het verslag over het activiteitsniveau bij een installatie 
als bedoeld onder I of II, en 

o de installatie heeft alleen warmtebenchmark- of stadsverwarmings-subinstallaties, en 

o de verificateur beschikt over voldoende gegevens om de splitsing in subinstallaties te 
beoordelen. 

 

 
IV. Of de volgende situatie doet zich voor bij de verificatie van het emissieverslag of het 

verslag over het activiteitsniveau:  
o Het gaat om een onbemande locatie, waarbij op afstand gemeten gegevens 

rechtstreeks naar een andere locatie worden gestuurd, waar alle gegevens worden 

verwerkt, beheerd en opgeslagen, en  

o één persoon is verantwoordelijk voor het gegevensbeheer voor de locatie, en 

o de meters zijn al door de exploitant of een meetlaboratorium geïnspecteerd, en er is 
een bewijsstuk van de exploitant aanwezig waaruit blijkt dat zich sindsdien geen 
verandering in meting of operationele wijziging heeft voorgedaan.  

 

 
V. Of de volgende situatie doet zich voor bij de verificatie van het emissieverslag of het 
verslag over het activiteitsniveau: 

o Het gaat om een afgelegen of ontoegankelijke locatie, terwijl de dataverzameling in 
hoge mate gecentraliseerd is en de data direct worden doorgestuurd naar een andere 

locatie ter verwerking, beheer en opslag, en  

o de meters zijn al door de exploitant of een meetlaboratorium geïnspecteerd, en er is 
een bewijsstuk van de exploitant aanwezig waaruit blijkt dat zich sindsdien geen 
verandering in meting of operationele wijziging heeft voorgedaan.  

 

Zie pagina 6 en 7 van Key guidance note II.5 voor enkele nadere voorwaarden en 
opmerkingen.  
 
Voorwaarde I is in Nederland niet van toepassing op categorie B-inrichtingen. Het gebruik van 
een defaultwaarde voor gaslevering is aangemerkt als tier 1 of 2 en alle categorie B 

inrichtingen in Nederland voldoen voor de emissiefactor van aardgas aan tier 3. De voorwaarde 
heeft daarom alleen betrekking op categorie A inrichtingen, ook als deze een hogere tier 
toepassen. 
 
Uit voorwaarde II blijkt dat (ook) voor (kleine) emittenten met procesemissies (waaronder die 
in de keramische industrie) géén goedkeuring kan worden verleend om af te zien van een 

locatiebezoek.  
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B. Virtueel locatiebezoek bij overmacht 
 
De verificateur kan besluiten een virtueel locatiebezoek af te leggen als: 

o ernstige, buitengewone en onvoorziene omstandigheden buiten de controle van de 
exploitant een fysiek bezoek ter plaatse onmogelijk maken, en 

o deze omstandigheden na alle redelijke inspanningen niet kunnen worden verholpen. 
 

Het besluit van de verificateur moet zijn gebaseerd op het resultaat van een risicoanalyse. 
 
De NEa moet het besluit van de verificateur goedkeuren. De exploitant vraagt de goedkeuring 
bij de NEa aan. In de aanvraag moet het volgende worden opgenomen: 

o bewijs van de overmachtssituatie; 
o informatie over de manier waarop het virtuele locatiebezoek zal worden uitgevoerd; 
o informatie over het resultaat van de risicoanalyse van de verificateur; 

o bewijs van de getroffen maatregelen ter beperking van het verificatierisico. 
 
Als de overmachtssituatie een groot aantal installaties treft, kan de NEa in bepaalde situaties 
besluiten toestemming te verlenen voor afleggen van virtuele locatiebezoeken zonder dat 
daarvoor van te voren goedkeuring hoeft te worden gevraagd. Ook in dat geval moet alle 
hiervoor genoemde informatie worden ingediend. De NEa beoordeelt in dat geval achteraf of 

aan alle eisen is voldaan. 
Een algemene toestemming wordt alleen in uitzonderlijke omstandigheden verleend. 
Exploitanten en verificateurs worden in dat geval daarover rechtstreeks geïnformeerd.  De 
toestemming wordt dan ook bekend gemaakt op de website van de NEa.  
  
 


