
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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Monitoringsmethodologieplan

• Het monitoringsmethodologieplan (MMP) is een ‘handboek’ voor 

monitoring en verzameling van data voor toewijzing van gratis 

emissierechten

• Het MMP beschrijft de gegevensbronnen en methodes voor de 

bepaling van de waarden in het datarapport voor gratis toewijzing 

én monitoringsvoorschriften voor de toekomst, inclusief:

• Methodiek voor activiteitenniveaus 

• Methodiek voor emissies per subinstallatie

• Het MMP is een vast format in Excel en moet verplicht 

ingediend worden

• De Standaardbijlage in Word is een toevoeging op het MMP en is 

alleen bedoeld voor informatie die niet in het MMP past
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Relatie MMP en datarapport / 

activiteitsverslag
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MMP

Datarapport / 

activiteitsverslag

Tabbladen en 

secties in MMP 

en datarapport 

hebben dezelfde 

structuur

MMP beschrijft 

hoe de 

waarden in het 

datarapport 

zijn bepaald



Aanpassingen in ingediende MMPs nodig

• MMPs zijn reeds ingediend in 2019, maar vrijwel alle MMPs

voldoen nog niet:

1. Vaak niet volledig door het ontbreken van schema's, 

voorbeeldberekeningen, beschrijving hoe PRODCOM codes 

worden bijgehouden etc. 

2. Veel verwijzingen naar het monitoringsplan (MP) waar dit 

niet klopt of mogelijk is 

3. Beschrijving van de methodiek alleen voor historische data, 

methodiek toekomstige data ontbreekt

4. Geen volledige onderbouwing wanneer de hiërarchie voor 

gegevensbronnen niet is gevolgd

5. Vele delen van het MMP bevatten geen inhoud maar alleen 

een algemene verwijzing naar de Standaardbijlage 
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Het MMP is niet hetzelfde als het MP

• MMP is een ander document dan MP:
• De indeling in subinstallaties komt in het MP niet voor

• Voor het MP ligt de focus op emissies 

• (Interne) energiestromen zijn geen onderdeel van het MP

• De Tier-aanpak uit het MP is niet van toepassing in het MMP, in plaats 

daarvan wordt een hiërarchie gebruikt om de voorkeursmethode voor 

data te bepalen

• Verwijzen naar het MP in het MMP kan alleen voor sommige 

bronstromen en emissies

• Voor procedures in het MMP volstaat een verwijzing naar de 

benaming van de procedure  Dit mag een bestaande procedure 

zijn die bij het MP hoort. U moet dan wel de procedure 

aanpassen zodat deze ook van toepassing op de gegevens voor 

het MMP.



MMP en Standaardbijlage 

• Het MMP (Excel-bestand) is het hoofddocument 

• Moet zo veel mogelijk ingevuld zijn

• Verwijzingen naar de Standaardbijlage of andere documenten 

alleen als er onvoldoende ruimte is in het MMP

• Hoofdstuk of pagina altijd in verwijzingen benoemen

• De Standaardbijlage is een aanvulling op het MMP

• Bevat alleen informatie die niet in het MMP past

• Hoofdstukken die niet relevant zijn verwijderen

• Voor hoofdstukken over emissies en bronstromen die uit het 

emissieverslag komen, verwijs naar MP methode en verwijder 

methodekopjes

• In andere relevante hoofdstukken, “niet van toepassing” 

noteren bij kopjes die niet van toepassing zijn en niet leeglaten
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Standaardbijlage voorbeeld (1/3)
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Voorbeeld

Hoofdstuk 4.3 is niet

relevant omdat de 

installatie geen waste 

gas stromen heeft

 Verwijder hoofdstuk

4.3 uit de 

Standaardbijlage



Standaardbijlage voorbeeld (2/3)
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Voorbeeld

Hoofdstuk 5.5 is relevant en

de gegevensbronnen zijn

geverifieerde emissieverslagen

 Verwijs naar geverifieerde

emissieverslagen als

gegevensbron en

goedgekeurde methode in het 

MP boven de kopjes, en

verwijder de methodekopjes



Standaardbijlage voorbeeld (3/3)

24 april 2020

10

Voorbeeld

Hoofdstuk 5.7 is relevant, maar 

het bedrijf heeft geen gegevens

voor de volgende

methodekopjes:
5. Horizontale en vertical controles

6. Procedures met onderbouwing

van monsternameplannen

 “Niet van toepassing” onder

elk methodekopje noteren
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Relevante documentatie over vereisten 

MMP

• Free Allocation Rules (FAR) 
• Artikel 8 - Inhoud en indiening van het 

monitoringmethodologieplan 

• Artikel 9 - Wijzigingen in het monitoringmethodologieplan

• FAR Annex
• Bijlage VI – Minimuminhoud van het 

monitoringmetodologieplan

• Bijlage VII – Methoden voor gegevensmonitoring

• Guidance Document No. 5 – Guidance on Monitoring 

and Reporting in Relation to the Free Allocation Rules
• Hoofdstuk 5 – The MMP



Voor vragen, neem contact op 

met de NEa helpdesk

info@emissieautoriteit.nl
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