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Introductie

• Vanaf 1 januari 2021 begint de 4e fase van de EU ETS. In 

voorbereiding hierop wordt de Monitoring en Rapportage 

Verordening (MRV) aangepast.

• De eerste revisie heeft al plaats gevonden: verordening (EU) 

2018/2066.

• Een tweede revisie is onderweg en wordt verwacht juni 2020. 

Deze revisie betreft vooral Carbon Capture & Utilisation (CCU) 

en biomassa (implementatie van RED).

• Het nieuwe MP-format wordt pas na de 2e revisie gepubliceerd.
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Introductie

• Deze presentatie betreft de impact op het monitoringsplan (MP), 

en gaat niet over veranderingen m.b.t de emissieverslag en 

meldingenprocedure. Ook niet over toewijzing! 

• We lichten nu toe waar de MRV is aangepast, voor wie het 

relevant is, en wat de NEa verwacht. 

• We gaan niet in op alle inhoudelijke wijzigingen, dit komt later 

dit jaar online. 

• Want: Niet alles is voor alle installaties relevant.

• Eerst MP updates die verwacht zijn in 2020, daarna die voor 

2021. 

• De onderwerpen voor 2021 zullen opnieuw worden toegelicht bij 

de informatiebijeenkomst in 2021.

• Deze presentatie wordt ook op de NEa website geplaatst.
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Aanpak NEa (1)

• Werkzaamheden bedrijven en NEa voor fase IV 

verdelen over 2020 en 2021. 

• Uitgangspunt: alle wijzigingen moeten verwerkt 

zijn voor 1e emissieverslag fase IV in 2022

2020:  Wijzigingen doorvoeren met impact op  

monitoringsmethode gedurende 2021

2021:  Wijzigingen doorvoeren met alleen impact 

op de berekening van de emissies voor EV 2022.
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Aanpak NEa (2)

Gevolg  

• NEa accepteert dat niet alle wijzigingen uit MRV zijn 

geïmplementeerd bij start fase IV.

• Waarom: nieuw template pas half 2020 beschikbaar, 

geen dubbel werk doen. 

• Waarom: andere taken voor bedrijven (MMP)
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Wijzigingen die in 2020 moeten worden 

doorgevoerd

MRV 
Artikel no.

Onderwerp Voor wie? MP 
aanpassen

48, 49 Inherent CO2, Overgebracht CO2 Overbrengen CO2, PCC 2020

Bijlage II Monitoring niet-carbonaatkoolstof
materialmen (bijv. Ureum, cokes, 
grafiet)

Bijv. Roosteren
metaalerts, kalkproductie,
glas, keramiek

2020

Bijlage VII Gaswinning – analysefrequentie
wordt dagelijks

Offshore industrie,
GasUnie, NAM

2020

39 Biomassa sourcestreams Bedrijven met biomassa
sourecestreams

2020
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Artikel 48, lid 1 MRV
Inherent CO2 dat naar een installatie wordt 

overgebracht
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Inherent CO2

• Wat: overgebrachte (gas)stromen die CO2 
bevatten moeten die CO2 altijd meenemen in hun
massabalans. Voorheen goldt dit alleen voor
brandstoffen. 

• Wie: installaties die source streams met inherent 
CO2 ontvangen of overbrengen naar een andere
installatie. 

• Actie: Zelf beoordelen, als relevant een ge-update 
monitoringsplan vóór eind september 2020 
indienen.



8

Artikel 49 MRV, lid 1 t/m 4
Overgebracht CO2
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Overgebracht CO2

• Wat: Sinds 1-1-2019 moet CO2 die wordt gebruikt
om een precipitatie van calciumcarbonaat (PCC) te
produceren afgetrokken worden van de 
gerapporteerde emissies.

• Wie: Inrichtingen die CO2 overbrengen naar een
PCC-installatie. (onze gegevens: 1 in NL) 

• Actie: Bedrijf moet MP aanpassen. 
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Niet-carbonaatskoolstof materialen

• Wat: Nieuwe verplichting tot monitoring van andere
koolstofhoudende materialen (naast carbonaten, 
bijvoorbeeld: ureum, grafiet, cokes)

• Wie: Bijv. roosteren metaalerts, kalkproductie, glas, 
keramiek

• Actie: Zelf beoordelen of uw methode aan de 
nieuwe tiers voldoet en wanneer nodig een ge-update 
monitoringsplan met input methode vóór eind 
september 2020 indienen.

Bijlage II, lid 5 MRV
Niet-carbonaatkoolstof materialen
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Bijlage VII
Gaswinning - analysefrequentie

23 januari 2020

Gaswinning - analysefrequentie

• Wat: minimale analysefrequente van olieveld- en 
gasbelgas naar dagelijks ipv wekelijks. 

• Wie: Offshore en onshore gaswinning

• Actie: Alle gaswinning installaties zelf 
beoordelen. Indien veranderingen nodig zijn, een 
ge-update monitoringsplan vóór eind september 
2020 indienen. Eventueel actualisatie van bewijs 
voor onredelijke kosten/technische 
onhaalbaarheid.

• Gebruik voor de beoordeling de frequency of 
analysis tool, zie linkje en EU-guidance

https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring_en#tab-0-1
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/monitoring/docs/gd5_sampling_analysis_en.pdf
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Biomassafractie tiers

• Wat: Tiers opnieuw gedefinieerd, vanaf 2021 moet 

bemonstering voor bepaling biomassafractie voldoen aan 

de standaard eisen met betrekking tot standaarden, 

bemonsteringsplan, laboratoria certificering en 

frequentie van analyse.

• Wie: Exploitanten met gemengde biomassa 

sourcestreams (biomassafractie <97%) 

Artikel 39 & Bijlage II MRV 
Nieuwe biomassafractie tiers
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Biomassafractie tiers

• Actie: Exploitanten met gemengde biomassa 

sourcestreams (biomassafractie <97%) moeten hun 

biomassafractie niveau updaten in het monitoringsplan 

vóór eind september 2020.

• NEa informeert betrokken bedrijven.

• In het MP-template is tier 3 voor biomassafractie nog niet

gedefinieerd. Wij vragen om de toegepaste tier op te

nemen in de toelichting naast de ‘applied tier’.

Artikel 39 & Bijlage II MRV
Nieuwe biomassafractie tiers



Vragen?
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Wijzigingen die in 2021 mogen worden 

doorgevoerd

MRV 
Artikel
no.

Topic Voor wie? Jaar

38 Biomassa voorlopige
emissiefactor

Alle installaties met 
biomassa
sourcestream

2021

41 & 43 Emissiebronnen categorie
groot/Klein

Installaties met CEMS 2021

Bijlage II Koolstofhoudende materialen
– methode A

Keramische industrie 2021

Bijlage II Koolstofhoudende materialen -
B

Contact opnemen met 
NEa

2021

Bijlage
IV

Waterstofproductie bij
raffinaderijen - niveaus

Raffinaderijen 2021

Bijlage
IV

Rookgasreiniging Steenfabrieken,
energiecentrales

2021
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Artikel 38, lid 2 MRV
Biomassa voorlopige emissiefactor
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Biomassa voorlopige emissiefactor

• Wat: Voorlopige emissiefactor verplicht. Een 

emissiefactor van 0 zal niet meer worden toegestaan. 

Emissiefactor bepalen op basis van een fossiele fractie 

en een voorlopige emissiefactor (kg CO2/GJ).

• Wie: Alle bedrijven met inzet van biomassa. 

• Actie: Aanpassen MP in 2021, gewijzigd template nodig 

voor aanpassing.

• Tweede revisie MRV omvat mogelijk  aanvullende 

wijzigingen voor biomassa

• Wij zullen pas na de afronding van dit traject (3e/4e

kwartaal 2020) een ge-update MP vragen. Dit kan dan 

ook in 2021 plaatsvinden. Wij zullen direct 

communiceren met de getroffen bedrijven.
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Artikelen 19, 41 en 43
CEMS – emissiebronnen categorien
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CEMs

• Wat: Emissiebronnen worden nu gescheiden in de 
categoriën ‘groot’ en ‘klein’. De vereiste niveaus zijn
in artikel 41 hiernaar geupdate. Nieuwe ISO voor
rekenmethoden voor biomassa i.c.m. CEMS.

• Wie: Installaties met een CEMS

• Actie: Er is een nieuwe template nodig om de 
categorisering op te nemen in het monitoringsplan. 
Het monitoringsplan moet dan worden ge-update 
vóór eind september 2021.
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Bijlage II, lid 2
Koolstofhoudende materialen – Methode A
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Koolstofhoudende materialen

• Wat: Er zijn nu drie niveaus gedefinieerd, analyse 
is tier 3 geworden.

• Wie: Steenfabrieken

• Actie: administratieve verandering waarvoor het 
nieuwe MP-template nodig is. Wij vragen daarom 
een ge-update monitoringsplan vóór eind 
september 2021.
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Bijlage IV, 1C.1
Rookgasreiniging, ontzwaveling
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Rookgasreiniging

• Wat: Voor bedrijven die Methode A toepassen, moet nu 
rekening worden gehouden met andere carbonaten dan
CaCO3 en MgCO3.

• Wie: Iedereen met rookgasreiniging door ontzwaveling.

• Actie: Zelf beoordelen of dit impact heeft voor uw 
installatie. Indien nog niet opgenomen in het 
monitoringsplan, een ge-update monitoringsplan vóór 
eind september 2021 indienen.
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Bijlage IV, 1C.2
Rookgasreiniging: De-NOx installaties
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Rookgasreiniging

• Wat: CO2 emissies uit Ureum toevoegen aan
monitoringsplan. Er zijn nu tiers gedefinieerd voor
ureum wanneer dit wordt ingezet voor
rookgasreiniging (De-NOx)

• Wie: Voor bedrijven die ureum toepassen voor
rookgasreiniging

• Actie: Zelf beoordelen of dit impact heeft voor 
uw installatie. Indien nog niet opgenomen in het 
monitoringsplan, een ge-update monitoringsplan 
vóór eind september 2021 indienen.
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Bijlage IV, 2B MRV
Waterstofproductie bij raffinaderijen
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Waterstof productie bij raffinaderijen

• Wat: de monitoringsmethode en tiers van 
waterstofproductie zijn anders opgenomen. 

• Wie: Raffinaderijen

• Actie: Het nieuwe MP-template is nodig om de 
categorisering op te nemen in het monitoringsplan. 
Het monitoringsplan moet worden ge-update vóór 
eind september 2021.



Samenvatting

Wat Wie Jaar

Biomassa voorlopige
emissiefactor

NEa neemt contact op 2021

CEMS – categories NEa neemt contact op 2021

CEMS – bepaling biomassa Zelf beoordelen 2021

Koolstofhoudende
materialen – method A

Zelf beoordelen 2021

Koolstofhoudende
materialen - B

Zelf beoordelen Contact opnemen met 
NEa

Rookgasreiniging –
ontzwaveling & De-Nox

Zelf beoordelen 2021

Waterstof NEa neemt contact op 2021

21

23 januari 2020

Instructies om hoe de veranderingen op te nemen in 
het monitoringsplan zullen pas volgend jaar worden
toegelicht als de nieuwe template is gepubliceerd.



Conclusie

• Relatief kleine veranderingen in de MRV

• Er komt nog een ronde (biomassa en CCU)

• Beperkte groep die al dit jaar aan de slag moet 

(CO2 transfer, biomassa, gaswinning, non-carbonates)

• Grotere groep in 2021

• Volgend jaar worden de veranderingen MP’s 2021 

nogmaals toegelicht samen met veranderingen aan het 

emissieverslag en meldingenprocedure.
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Vragen?
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