
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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Regels bepaling netto meetbare warmte
Beginselen (1/3)

• De nettohoeveelheid meetbare warmte wordt bepaald als de 

warmte-inhoud (enthalpie) van de aangevoerde warmtestroom 

naar het warmteverbruikend proces of een externe gebruiker, 

min de warmte-inhoud van de retourstroom

• De warmte moet geproduceerd zijn door een fysieke eenheid van 

een ETS installatie om mogelijk ontvankelijk te zijn voor gratis 

emissierechten
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Regels bepaling netto meetbare warmte
Beginselen (2/3)

• Alle meetbare warmte die niet naar een productbenchmark-

subinstallatie gaat is ontvankelijk voor gratis emissierechten als het 

nuttig is ingezet voor (definitie warmtebenchmark-subinstallatie):
• Binnen de installatie produceren van producten, mechanische energie, 

verwarming of koeling, behalve als dit voor elektriciteitsopwekking 

wordt gebruikt

• Uitvoer naar niet-ETS installaties voor gebruik anders dan 

elektriciteitsopwekking

• Warmteverbruikende processen die noodzakelijk zijn voor de 

inbedrijfstelling van de warmteproductie en –distributie komen niet 

in aanmerking voor gratis toewijzing
• Hiermee dient ook rekening gehouden te worden in de berekening van 

Methode 3 waar een rendement wordt gebruikt

• Bijvoorbeeld: ontluchting, bewerking van suppletiewater, spuien 
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Regels bepaling netto meetbare warmte
Beginselen (3/3)

• Indien dezelfde warmtedrager door verschillende opeenvolgende 

processen wordt gebruikt en met verschillende temperatuurniveaus, 

wordt de door elk proces verbruikte hoeveelheid warmte 

afzonderlijk bepaald 
• Uitzondering: processen die onder dezelfde subinstallatie vallen 

• Opnieuw verwarmen van de warmtedrager tussen processen, moet als 

extra warmteopwekking worden beschouwd

24 april 2020

5 Meer informatie: FAR Annex – VII – 7.1, EC FAQ v2 sectie 2.1



Regels bepaling netto meetbare warmte
Methode 1: Directe metingen

• Alle relevante parameters worden gemeten
• Temperatuur, druk, toestand, (volumetrisch) debiet

• Door middel van stoomtabellen of technische software worden de 

enthalpie en het specifiek volume bepaald

• Netto meetbare warmte is massadebiet x verschil in enthalpie 

• Condensaat als volledig retour beschouwen
• Massadebiet aanvoer en retour gelijk 

• Indien onbekend temperatuur condensaat 90°C

• Uitzondering: aangetoond dat condensaat achterblijft in product
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Regels bepaling netto meetbare warmte
Methode 2: Gebruik van documentatie

• Gebruik van documenten gebaseerd op schattingsmethoden of 

metingen uit het verleden

• Methode 2 mag niet meer gebruikt worden om data voor 

gratis toewijzing in de toekomst te bepalen

• Gebruik van documentatie zoals facturen en fabrikantgegevens 

mag in de toekomst, maar moeten wel voldoen aan Methode 1, 3 

of 4 met de hoogst mogelijke hiërarchie voor gegevensbronnen 
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Regels bepaling netto meetbare warmte
Methode 3 en 4: Gebruik rendement

• De netto meetbare warmte wordt bepaald aan de hand van de 

brandstofinput en het rendement van de warmteopwekking
• Bij warmteopwekking gaat dit om de warmte dat naar de 

productieprocessen gaat, dus exclusief warmte voor 

warmteopwekking (ontluchting, bewerking van suppletiewater, 

spuien)

• Gemeten rendement (Methode 3)
• Gemeten gedurende langere periode (voorkeur) of anders op basis 

van documentatie fabrikant

• Rekening houdend met verschillende belastingen

• Rendement moet uitgaan van volledig geretourneerd condensaat met 

temperatuur van 90°

• OF: Standaardrendement 70% indien Methode 3 niet mogelijk is 

(Methode 4)
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Voor vragen, neem contact op 

met de NEa helpdesk

info@emissieautoriteit.nl
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