
Disclaimer

Aan de informatie in deze presentatie kunnen geen 
rechten worden ontleend. 

Deze presentatie bevat een uitleg van de geldende 
wet en regelgeving en daarbij behorende 
guidances van de Europese Commissie en is 
bedoeld als hulpmiddel voor bedrijven bij het 
opstellen van het monitoringsmethodologieplan 
(MMP). 
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De aanvragen gratis emissierechten 

2021-2025 zijn behandeld

• In 2019 heeft u een aanvraag bij de NEa ingediend

• Betrof rapportage van toewijzingsgegevens voor de

periode 2014-2018

• Deze gegevens zijn inmiddels naar de Europese

Commissie verstuurd, benchmarks worden in de

komende periode bepaald.

• Onderdeel van deze aanvraag was het monitoring-

methodologieplan (MMP) en standaardbijlage
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De NEa neemt apart een besluit over het 

MMP

• Het monitorings-methodologieplan moet ook methodiek

voor monitoring van toewijzingsgegevens vanaf 2021

bevatten.

• Veel MMP’s bevatten deze info nog niet en zijn niet in

lijn met de vereisten uit de FAR. Ga er daarom van uit

dat u uw MMP nog aan moet vullen.

• Een goedgekeurd MMP is cruciaal voor uw gratis

toewijzing in 2021: zonder goedgekeurd MMP kunt u

geen geverifieerd activiteitenverslag indienen in 2021

en kan de storting van uw toewijzing worden uitgesteld.
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Planning en proces

• De deadline voor het inleveren van uw bijgewerkte MMP 

is 1 juni 2020, de NEa zal de MMP’s daarna gefaseerd 

toetsen

• In het NEa-loket maakt de NEa een proces ‘MMP 

indienen’ aan met de laatste versie van het MMP (en 

eventuele bijlagen) uit uw ‘aanvraag gratis 

emissierechten 2021-2025’

• U heeft vier weken de tijd om het MMP opnieuw in te 

dienen bij een verzoek voor aanvullende informatie
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Wat kunt u nu al doen?

In de tussentijd kunt u al beginnen met het updaten van 

uw MMP en standaardbijlage, gebruik hiervoor:

• De Free Allocation Rules (FAR)

• Guidance Document 5 van de FAR

• De video’s en voorbeelden die de NEa ter beschikking 

stelt

Let op: het MMP excel template is het hoofddocument. 

Daar waar in het template wordt verwezen naar extra 

bijlages voor meer uitleg, kunt u deze uitleg onder het 

juiste kopje in de standaardbijlage kwijt. 
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Een aantal punten die we willen 

benadrukken:

• Er is betrekkelijk weinig tijd om alle MMP’s voor januari

2021 te updaten en beoordelen. Houdt u dus aan de

meegegeven deadlines en bekijk de beschikbare

informatie goed, zodat er geen onnodige fouten in uw

MMP staan!

• Dient u het MMP pas na de deadline in, dan wordt uw

MMP mogelijk later beoordeeld of zelfs afgekeurd.
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Voorbeeld uit het NEa-loket

De volgende slides bevatten screenshots van de stappen 

die u moet ondernemen om uw MMP in het NEa-loket in 

te dienen.

Er zijn opmerkingen toegevoegd aan de screenshots met 

aanvullende informatie.
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BVader
Notitie
Wanneer u bericht heeft gehad dat u gevraagd wordt uw MMP bij te werken, zal het NEa-loket een dossier 'MMP indienen [opvraagdatum]' bevatten, in dit geval voor inrichting 'NEa Test'. Hier staat een '1' in een rood bolletje bij, om aan te geven dat bij dat dossier een ongeopend bericht zit. Klik op de naam van het dossier om door te gaan naar slide 10.

BVader
Notitie
De status geeft aan of er iets van uw kant verwacht wordt, in dit geval dus is er dus aanvulling vereist.

BVader
Notitie
Rechts is de uiterste inleverdatum opgenomen, deze zal ongeveer 5 weken later zijn dan de opvraagdatum (die in de dossiernaam staat).
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BVader
Notitie
Als u een ongeopend bericht heeft, opent het het NEa-loket u in de berichtenbox, in plaats van het documenten-tabblad zoals u gewend bent. Als u klaar bent met het lezen van het bericht, kunt u eerst uw documenten bekijken door op 'Documenten' te klikken. Ga in dat geval naar slide 11.

BVader
Notitie
U kunt deze stap ook overslaan en direct uw MMP controleren en updaten door linksboven op de rode knop met 'MMP controleren' te klikken. Ga in dat geval naar slide 12.

BVader
Notitie
De dichte enveloppe geeft aan dat het bericht nog niet gelezen is. Als u op de tekst van het bericht klikt, klap de tekst verder uit en kunt u het hele bericht lezen. In dit geval staat er een voorbeeldbericht, later zal hier een bericht staan met informatie over het indienen van uw MMP.

BVader
Notitie
Wilt u de NEa een bericht sturen? Dan kan dat door hier op 'bericht toevoegen' te klikken. Dit bericht is dan al direct door de NEa te lezen, onafhankelijk of u het hele dossier ingediend hebt.
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BVader
Notitie
Hier ziet u het MMP en eventuele aanvullende informatie (zoals een standaardbijlage) uit uw 'aanvraag gratis emissierechten 2021-2025'. In dit voorbeeld zijn dit 'MMP1' en 'Aanvullend1-3'. Het aantal documenten met type 'Aanvullende informatie' zal per bedrijf verschillen, maar voor iedereen geldt dat hier één documenttype 'MMP' vermeld staat. U kunt deze documenten bekijken door op het papier-en-vergrootglas icoontje te klikken onder 'Document inzien'.

BVader
Notitie
Als u uw documenten bekeken heeft, of dat niet nodig is omdat u uw vervangende document al klaar heeft staan, klik dan rechtsboven op 'MMP controleren' en ga door naar slide 12.
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BVader
Notitie
In dit venster wordt u gevraagd uw MMP te controleren en zo nodig te vervangen. U kunt uw laatst ingediende MMP bekijken door op 'Open Document' te klikken, dit heeft dezelfde fucntie als het vergrootglas icoontje van de vorige slide. Ook ziet u hier de titel die u aan uw laatst ingediende MMP heeft gegeven, in dit voorbeeld 'MMP1'.

BVader
Notitie
Onderaan het venster wordt u gevraagd of het MMP actueel voldoende is, of het vervangen moet worden. Als het MMP niet vervangen hoeft te worden, vinkt u 'Document is actueel' aan en klikt u op 'Volgende'. Moet het MMP vervangen worden door een nieuwe versie (de eerste keer zal dit voor nagenoeg iedereen gelden), vink dan 'Document vervangen' aan. Selecteer het document door te 'Bladeren', in dit voorbeeld vervangen we 'MMP1' door 'MMP2'. Klikt vervolgens op 'Volgende' om naar slide 13 te gaan.
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BVader
Notitie
U bent terug in uw documenten tabblad en ziet dat 'MMP1' door 'MM2' vervangen is.

BVader
Notitie
Mocht u een verkeerd document geupload hebben, of u MMP in de tussentijd verder vernieuwd is, dan kunt u nu rechts onder 'Document wijzigen' uw MMP nogmaals wijzigen door op het upload-icoontje te klikken.

BVader
Notitie
Vervolgens vragen we u uw aanvullende informatie te controleren. Doe dit door rechtsboven op de rode knop te klikken en ga door naar slide 14.
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BVader
Notitie
U ziet een vergelijkbaar venster als in slide 12, maar dit keer voor uw aanvullende informatie. Die worden één voor één afgegaan, in dit voorbeeld beginnen we bij 'Aanvullend1'. Voor het voorbeeld gaan we er vanuit dat dit een standaardbijlage is die niet veranderd hoeft te worden. Klik daarom op 'Document is actueel' en op Volgende om door te gaan naar slide 15.
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BVader
Notitie
'Aanvullend2' is de volgende bijlage, deze  is gekoppeld aan de nieuwe informatie die in het MMP staat en moet bijgewerkt worden. We vervangen het daarom door 'Aanvullend4' door op 'Document vervangen' te klikken. Klik weer op 'Volgende' om door te gaan naar slide 16.
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BVader
Notitie
Tot slot controleren we 'Aanvullend3'. Dit zou bijvoorbeeld een document kunnen zijn dat specifiek gericht is op uw activiteitenniveau, maar niet relevant is voor de methoden hoe u tot die gegevens komt. In dat geval kunt u het document verwijderen uit dit dossier door op 'Document verwijderen' te klikken en via 'Volgende door te gaan naar slide 17.
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BVader
Notitie
Het resultaat: 'Aanvullend1' is behouden, 'Aanvullend2' is vervangen door 'Aanvullend4' en 'Aanvullend3' hebben we verwijderd. Mocht het nodig zijn om een document toe te voegen, dan kan dit nu door op 'Bijlage toevoegen' te klikken.

BVader
Notitie
Er is voor de aanvullende informatie nu ook de optie om het document te wijzigen of te verwijderen. Het MMP is altijd onderdeel van dit dossier en kan daarom alleen gewijzigd worden.

BVader
Notitie
Heeft u alles gecontroleerd? Klik dan ook op 'Indienen'. Er wordt u voor de zekerheid in slide 18 dan nog gevraagd of u zeker bent dat u het wilt indienen. Zoals u merkt, hoeft dit dossier niet bij een verificateur gecontroleerd te worden. U bent voor nu daarom klaar, de NEa gaat uw MMP controleren.
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BVader
Notitie
Dit is het venster waarin u gevraagd wordt of u zeker bent dat u uw MMP bij de NEa wilt indienen. Klik op 'Volgende' en ga door naar slide 19.
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BVader
Notitie
Als u uw MMP ingediend heeft, ziet u dat de status veranderd is naar 'In behandeling'. De NEa controleert uw MMP in de komende tijd. U wordt gemaild als er aanvullende informatie voor uw MMP nodig is of uw MMP goed- of afgekeurd wordt. Controleer in de tussentijd desalniettemin om de zoveel tijd het NEa-loket, mochten mails bijvoorbeeld niet aankomen.
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BVader
Notitie
Als een mail heeft gehad dat er aanvulling vereist is, ziet u weer een '1' met een rood bolletje bij de dossiernaam staan. Ook is de status veranderd naar 'Aanvulling vereist' en is er een nieuwe inleverdeadline toegevoegd. Klik op de dossiernaam om door te gaan naar slide 21. De stappen die u gaat ondernemen zijn vergelijkbaar met de stappen uit de voorgaande slides
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BVader
Notitie
Omdat u weer een ongelezen bericht heeft, stuurt het NEa-loket u eerst weer naar de berichtenbox. Hier kunt u lezen welke opmerkingen de beoordelaar van de NEa heeft.

BVader
Notitie
Via het documententabblad gaat u weer naar uw documentenoverzicht, zie slide 22.

BVader
Notitie
U kunt ook weer direct uw MMP controleren en uw documentenoverzicht overslaan. In het geval dat er aanvullende info vereist is, raad ik u aan om eerst naar het documentenoverzicht te gaan en de feedback van de beoordelaar met uw documenten te vergelijken.
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BVader
Notitie
U bent weer in het documentenoverzicht. Onder 'Fase 3' gaat u uw documenten weer bijwerken en indienen bij de NEa volgens dezelfde stappen als slide 12 t/m 18.

BVader
Notitie
Onder 'Fase 2' vindt u de documenten die u de vorige keer ingediend heeft, ter vergelijking en als versiebeheer.
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BVader
Notitie
Heeft u bericht gehad dat uw MMP goed- of afgekeurd is, dan is het dossier niet meer te vinden onder 'Actieve meldingen'. In plaats daarvan staat het nu onder 'Afgehandelde meldingen'.



Bedankt en succes!
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Nog vragen? Bekijk de video’s, kijk op de website of 

neem contact op met de helpdesk




