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Overzicht verplichte meldingen EU-ETS 
NB: naast de meldingsplicht geldt voor bedrijven ook een rapportageplicht, bijvoorbeeld emissieverslagen en verbeterrapportages. Zie 
‘Verplichtingen ETS’ voor een overzicht van alle verplichtingen voor deelnemers aan het EU ETS. 

 

Melding Veranderingen in bedrijfs- en contactgegevens 
Alle onderstaande meldingen kunt u indienen via het online formulier. 

 
Verandering Wanneer melden? Formulier 
Verandering van de drijver van de inrichting  

Zo spoedig mogelijk na de verandering 

 
Formulier melding wijziging inrichtings- en 
contactgegevens Verandering van de naam van een inrichting 

Verandering van contactpersonen 
Verandering van rekeningbevoegden Zie ‘Rekeningen ETS’ 

http://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/verplichtingen-ets
https://formulier.emissieautoriteit.nl/nea/Wijzigen_drijver_postadres_naam_cp
https://formulier.emissieautoriteit.nl/nea/Wijzigen_drijver_postadres_naam_cp
https://formulier.emissieautoriteit.nl/nea/Wijzigen_drijver_postadres_naam_cp
https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/rekeningen-ets/inhoud/co2-rekening-aanvragen-of-wijzigen
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Meldingen Veranderingen in monitoring CO2-uitstoot 
NB: sommige veranderingen binnen uw inrichting kunnen zowel leiden tot een melding monitoring als een melding toewijzing. Dit is m.n. het geval als er fysieke 
wijzigingen plaatsvinden die effect hebben op het monitoringsplan en die tevens effect (kunnen) hebben op de capaciteit van uw installatie. 

 
Met uitzondering van emissiemetingen, kunt u onderstaande meldingen indienen via het NEa loket. 

 
Verandering Wanneer melden? Formulier 
Significante wijziging van het monitoringsplan en 
bemonsteringsplan, zie ‘Overzicht significante 
veranderingen van het monitoringsplan’ 

Vooraf, ter goedkeuring Melden via het NEa loket, meer informatie 

Niet-significante wijziging van het monitoringsplan In het jaar waarin u ze doorvoert, uiterlijk 
31 december van dat jaar 

Melden via het NEa loket, meer informatie 

Tijdelijke afwijking van het monitoringsplan Binnen 5 dagen na ontstaan van de 
tijdelijke afwijking of in een maandelijks 
overzicht telkens voor de 6e dag van de 
volgende maand 

Melden via het NEa loket, meer informatie 

Emissiemetingen Wanneer melden? Formulier 
Aankondiging kalibratie- of controlemetingen in het 
kader van de NEN-EN 14181 

Minimaal twee weken voordat de metingen 
plaatsvinden 

Formulier melding metingen 

Kalibratie- of controlemetingen in het kader van de 
NEN-EN 14181 vinden geen doorgang 

Uiterlijk op de dag waarop de metingen 
gepland waren 

Doorgeven per e-mail aan 
info@emissieautoriteit.nl 

U maakt geen gebruik van de resultaten van de 
metingen 

Uiterlijk 2 weken nadat de resultaten van de 
metingen bekend zijn geworden 

Doorgeven per e-mail aan 
info@emissieautoriteit.nl 

https://www.emissieautoriteit.nl/nea-loket/emissiehandel
https://www.emissieautoriteit.nl/documenten/hulpdocument/2014/12/15/voorbeelden-van-significante-veranderingen-van-het-monitoringsplan
https://www.emissieautoriteit.nl/documenten/hulpdocument/2014/12/15/voorbeelden-van-significante-veranderingen-van-het-monitoringsplan
https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/meldingen-ets/veranderingen-in-monitoring-co2-uitstoot/significante-veranderingen-van-monitoringsplan
https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/meldingen-ets/veranderingen-in-monitoring-co2-uitstoot/niet-significante-veraneringen-van-monitoringsplan
https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/meldingen-ets/veranderingen-in-monitoring-co2-uitstoot/tijdelijke-afwijkingen-van-monitoringsplan
https://www.emissieautoriteit.nl/documenten/formulier/2014/12/01/formulier-nea-melding-meting-eu-ets
mailto:info@emissieautoriteit.nl
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Meldingen Veranderingen in toewijzing gratis emissierechten 
NB: sommige veranderingen binnen uw inrichting kunnen zowel leiden tot een melding monitoring als een melding toewijzing. Dit is m.n. het geval als er fysieke 
wijzigingen plaatsvinden die effect hebben op het monitoringsplan en die tevens effect (kunnen) hebben op de capaciteit van uw installatie. 

 
Alle onderstaande meldingen kunt u indienen via het NEa loket. 

 
Verandering Wanneer melden? Formulier 
Daling van het activiteitenniveau op jaarbasis Voor 19 januari van het volgende jaar Melden via het NEa loket, Verkort 

formulier voor het melden van daling of 
stijging activiteitenniveau 

Stijging van het activiteitenniveau op 
jaarbasis na een eerdere gemelde daling 
daarvan 

Voor 1 april volgende jaar Formulier voor aanvraag of wijziging van 
kosteloos toegewezen emissierechten 

Fysieke verandering van de installatie, 
waardoor de capaciteit mogelijk afneemt 

Voor 19 januari van het volgende jaar (tussentijdse 
melding) 

Melden via het NEa loket, meer 
informatie 

Fysieke verandering van de installatie 
waardoor de capaciteit afneemt 

Binnen 6 weken na vaststelling van de gewijzigde 
capaciteit 

 
NB. indien de capaciteitsvermindering niet kan worden 
gemeld voor 19 januari van het volgende jaar, dan moet 
voor die datum een tussentijdse melding van een fysieke 
verandering van de installatie worden ingediend. 

Melden via het NEa loket, 
Formulier voor aanvraag of wijziging van 
kosteloos toegewezen emissierechten 

 
EN 

 
Methodologierapport 

Fysieke aanpassing van de installatie, 
waardoor de capaciteit toeneemt 

Binnen 1 jaar na startdatum. NB: dit is geen melding, 
maar een aanvraag voor toewijzing van gratis 
emissierechten 

Stopzetting van de installatie Binnen 6 weken na stopzetting en bij stopzetting in 
december: voor 19 januari van het volgende jaar 

Melden via het NEa loket, Formulier 
voor het melden van daling of stijging 
activiteitenniveau 

 

https://www.emissieautoriteit.nl/nea-loket/emissiehandel
http://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/meldingen-ets/documenten/formulier/2015/12/14/verkort-formulier-voor-melden-van-daling-of-stijging-activiteitenniveau
http://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/meldingen-ets/documenten/formulier/2015/12/14/verkort-formulier-voor-melden-van-daling-of-stijging-activiteitenniveau
http://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/meldingen-ets/documenten/formulier/2015/12/14/verkort-formulier-voor-melden-van-daling-of-stijging-activiteitenniveau
http://www.emissieautoriteit.nl/documenten/formulier/2014/12/9/formulier-voor-aanvraag-of-wijziging-van-gratis-toewijzing
http://www.emissieautoriteit.nl/documenten/formulier/2014/12/9/formulier-voor-aanvraag-of-wijziging-van-gratis-toewijzing
https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/toewijzing-ets/gratis-toewijzing-van-emissierechten/veranderingen-in-toewijzing-emissierechten
https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/toewijzing-ets/gratis-toewijzing-van-emissierechten/veranderingen-in-toewijzing-emissierechten
http://www.emissieautoriteit.nl/documenten/formulier/2014/12/9/formulier-voor-aanvraag-of-wijziging-van-gratis-toewijzing
http://www.emissieautoriteit.nl/documenten/formulier/2014/12/9/formulier-voor-aanvraag-of-wijziging-van-gratis-toewijzing
http://www.emissieautoriteit.nl/documenten/invulformat/2015/11/05/methodologierapport-wijziging-toewijzing-format
https://www.emissieautoriteit.nl/documenten/formulier/2014/12/9/formulier-voor-aanvraag-of-wijziging-van-gratis-toewijzing
https://www.emissieautoriteit.nl/documenten/formulier/2014/12/9/formulier-voor-aanvraag-of-wijziging-van-gratis-toewijzing
https://www.emissieautoriteit.nl/documenten/formulier/2014/12/9/formulier-voor-aanvraag-of-wijziging-van-gratis-toewijzing
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