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Doel: Toewijzing beweegt mee met activiteiten van de 

installatie
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Eventuele aanpassing toewijzing 2021 volgt uit activiteitsverslag

HAL
2014-2018

AAL
2019-2020

Toewijzing kan worden 
aangepast. Rechten bijstorten of 

terugstorten. 
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Waarom deze nieuwe verplichtingen?

HAL = Historical Activity Level (2014-2018)

AAL = Average Activity Level (2019-2020)



Waarom deze nieuwe verplichtingen?

Doel: Toewijzing beweegt mee met activiteiten van de 

installatie
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Nieuwe regelgeving leidt tot twee 
nieuwe verplichtingen

 Melding stopzetting (sub)installatie
 Jaarlijkse rapportage activiteitsniveaus 

= Activiteitsverslag

Nodig voor eerste 
activiteitsverslag in 2021

 Historisch activiteitsniveau 2014-2018 
(HAL) = NIMs Datarapport

 Methode voor verzamelen gegevens 
activiteitsverslag 
= Monitoringsmethodologieplan (MMP)

Aandachtspunten:

• MMP is het handboek voor het activiteitsverslag

• Activiteiten 2019-2023 = Referentiejaren aanvraag 

gratis rechten 2024 voor 2026-2030

• Benchmarkwaarden opnieuw vastgesteld voor        

2026-2030



Wat is de nieuwe tijdlijn?

2021 afwijkend jaar: meer data en andere deadlines

Tijdlijn ook beschikbaar op de website
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14 juni 2021

medio 2021

https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/toewijzing-2021-2025---activiteitsverslag/activiteitsverslag


Hoe zien de vervolgstappen eruit?
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Medio 2021

Q4 2021

Aanpassing toewijzing ook afhankelijk 

van Europese Commissie
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Aan de hand van de structuur van het activiteitsverslag

Aandachtspunten:

• Grote overeenkomsten met het NIMs datarapport

• Grote verschil: Activiteitsverslag vergelijkt HAL  AAL

• MMP = handboek voor het activiteitsverslag

• Formats nieuwe benchmarkwaarden in NEa-loket

• Activiteitsverslag onder “Downloads”

• NIMs datarapport onder “Mijn data”

8 Guidance 3

Hoe gaan we de instructies doornemen?

https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/toewijzing-2021-2025/templates-en-guidances


Hoe gaan we de instructies doornemen?

C_NIMsSummary

A_InstallationData

B+C_Subinstallations

D_Emissions

E_EnergyFlows

F_ProductBM

G_Fall-back

H_SpecialBM

K_Summary
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c_NIMsSummary

Doel: Overnemen historische gegevens uit het NIMs

datarapport

Aandachtspunten:

• Open juiste datarapport vóór het maken van koppeling

• Controleer of koppeling is gelukt, herstel indien nodig

• Wijzig zelf geen gegevens in dit tabblad
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TIP pilot
Zorg dat beide bestanden 

openstaan tijdens koppeling

Instructiefilmpje

https://www.youtube.com/watch?v=MdEY3m0DWa0


A_InstallationData

Doel: Basisgegevens installatie en activiteitsverslag

Aandachtspunten:

• Meeste gegevens overgenomen uit NIMs datarapport

• Mogelijkheid tot wijzigingen, niet i.p.v. melding NEa-loket

• Bekende en nieuwe opmaak in Excel format
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Instructiefilmpje

Verplicht

Optioneel

Automatisch berekend

Niet relevant

Koppeling naar NIMs datarapport

Toedeling van emissies

Aanpassingen

Navigatie

https://www.youtube.com/watch?v=MdEY3m0DWa0


Doel: Overzicht subinstallaties en bijbehorende HAL

Aandachtspunten:

• Gegevens zijn overgenomen uit NIMs datarapport

• Niets invullen, tenzij sprake van wijziging subinstallatie

• Naast de HAL ook overzicht overige parameters
12

B+C_Subinstallations



Hoe gaan we de instructies doornemen?

C_NIMsSummary

A_InstallationData

B+C_Subinstallations

D_Emissions

E_EnergyFlows

F_ProductBM

G_Fall-back

H_SpecialBM

K_Summary

Tab D-H: invoer 
gegevens met als doel 
bepalen of toewijzing 

moet worden 
aangepast en 

verzamelen gegevens 
benchmarkverbeterings

percentage
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Doel: Opgave totale emissies en totale brandstofinput 

installatie

Aandachtspunten:

• Moet overeenkomen met het Emissieverslag

• Ruimte voor 3e en 4e WKK tool op tab I

• Overzicht toe te delen brandstof en emissies WKK’s tab I

• Gebruik de uitkomsten van de WKK tool op tabblad E

• Voorbeelden voor invullen gegevens op de website

14 WKK tool: Bijlage VII FAR Waste gas tool: GD 8

D_Emissions

https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/toewijzing-2021-2025/documenten/hulpdocument/2019/05/21/toewijzing-2021-2025---voorbeelden-voor-invoeren-gegevens-benchmark-update
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0331&qid=1552997170254&from=EN
https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/toewijzing-2021-2025/templates-en-guidances
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TIP pilot
Selecteer WAAR/ONWAAR voor 

WKK en waste gas tool

Gegevens 
emissieverslag

D_Emissions



Doel: Verdeling brandstofinput en balans voor warmte, 

waste gas en elektriciteit

Aandachtspunten: 

• Vaststellen gegevens volgens methodiek MMP

• Activiteitsniveau voor warmte- en brandstof benchmark 

worden op dit tabblad bepaald

• Valideer de warmtebalans

• Voorbeelden voor invullen gegevens op de website

16 Guidance 3 Goedgekeurde MMP

E_EnergyFlows

https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/toewijzing-2021-2025/documenten/hulpdocument/2019/05/21/toewijzing-2021-2025---voorbeelden-voor-invoeren-gegevens-benchmark-update
https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/toewijzing-2021-2025/templates-en-guidances


E_EnergyFlows

Nieuw: brandstof-emissiefactor

• Totale brandstofinput

• Meetbare warmte

• Elektriciteit
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E_EnergyFlows
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TIP pilot
Selecteer overal waar 

nodig de inputmethode

TIP pilot
Gebruik samenvatting 

I_MSSpecific voor WKK’s

Instructiefilmpje

https://www.youtube.com/watch?v=yauQQL_g_0o


F_ProductBM

Doel:

1. Bepalen aanpassing toewijzing op basis van 

productieaantallen en overige parameters zoals 

uitwisselbaarheidsfactor en non ETS warmte

2. Gegevens voor het toedelen van emissies aan 

subinstallaties voor benchmarkverbetering

Aandachtspunten:

• Vaststellen gegevens volgens methodiek MMP

• Controleer aanpassing toewijzing in oranje kaders

• Voorbeelden voor invullen gegevens op de website

19 Guidance 7 en 9

https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/toewijzing-2021-2025/documenten/hulpdocument/2019/05/21/toewijzing-2021-2025---voorbeelden-voor-invoeren-gegevens-benchmark-update
https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/toewijzing-2021-2025/templates-en-guidances


F_ProductBM

20

1. Bepaling aanpassing toewijzing: oranje kaders
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2.  Bepaling benchmarkverbetering: blauwgrijze kaders

F_ProductBM
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TIP pilot
Als een bepaalde waarde 0 
is, laat deze cel niet leeg



Doel:

1. Bepalen aanpassing toewijzing op basis van 

activiteitsniveau/brandstof uit tab E

2. Gegevens voor het toedelen van emissies aan 

subinstallaties voor benchmarkverbetering

Aandachtspunten:

• Vaststellen gegevens volgens methodiek MMP

• Controleer aanpassing toewijzing in oranje kaders

• Voorbeelden voor invullen gegevens op de website

• Gegevens energie-efficiëntie indien relevant

23 Guidance 7

G_Fall-back

https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/toewijzing-2021-2025/documenten/hulpdocument/2019/05/21/toewijzing-2021-2025---voorbeelden-voor-invoeren-gegevens-benchmark-update
https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/toewijzing-2021-2025/templates-en-guidances


Uitzonderingen mogelijk op grond van wijziging in 

energie-efficiëntie (warmte- en brandstof- benchmark)

• AAL > 115% van HAL, verplicht gegevens aanleveren 

om aan te tonen dat stijging is veroorzaakt door hogere 

productie en niet door daling energie-efficiëntie 

 (dan wél aanpassing toewijzing)

• AAL < 85% van HAL, optioneel gegevens aanleveren 

om aan te tonen dat daling is veroorzaakt door stijging 

energie-efficiëntie met meer dan 15% 

 (dan mogelijk geen aanpassing toewijzing)
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Wanneer is de Energie-efficiëntie relevant?

Guidance 7

https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/toewijzing-2021-2025/templates-en-guidances
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TIP pilot
NIMs-waarde zelf berekenen, 

let op afronding in Excel. 
NIMs waarde = gemiddelde 

2014-2018 NIMs Datarapport

G_Fall-back
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Activiteitsverslag

Meer informatie vind u op de website: 
https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/toewijzing-2021-

2025/vraag-en-antwoord/leeg-laten-blauwgrijze-kaders-datarapport

Datarapport

G_Fall-back

https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/toewijzing-2021-2025/vraag-en-antwoord/leeg-laten-blauwgrijze-kaders-datarapport


Doel: Berekening van effect ingevulde gegevens: 

samenvatting van emissies, activiteiten en toewijzing per 

subinstallatie

Aandachtspunten:

• Niets invullen, alle gegevens worden berekend of 

overgenomen

• Onderaan tab K resultaat bepaalde toewijzing 2021
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K_Summary



K_Summary
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Controleer de gegevens in tab K, zijn de gegevens in lijn 

der verwachting? Met name:

• Toedeling emissies per subinstallatie

• Overige emissies

• Efficiëntie per subinstallatie

• Berekende toewijzing

TIP pilot
Kijk, ondanks de grootte van dit 

tabblad, gericht naar de 
weergegeven resultaten



Welke tabbladen zijn er nog meer?

I_MSspecific

J_Comments
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• Ruimte voor een 3e en 4e WKK tool

• Totaaloverzicht WKK’s
I_MSspecific

J_Comments

• Opgave methode gegevenshiaten

• Meer informatie: Artikel 12 FAR 

Paragraaf 5.6 van Guidance 5
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• Oranje blokken tab F en G

• Per subinstallatie tab K

• Uitgebreide presentatie aanpassingsregels 

beschikbaar op de website van de NEa

31 Guidance 7

TIP pilot
Is de toewijzing zoals u 

had verwacht?

Waar zie ik de aanpassingsregels terug?

https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/toewijzing-2021-2025/documenten/presentatie/2021/04/07/presentatie-aanpassingsregels
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Stap 2: Download format activiteitsverslag nieuwe benchmarkwaarden

Stap 3: Download NIMs datarapport nieuwe benchmarkwaarden

Stap 1: Controleer of u kunt inloggen in het NEa-loket

Wat moet ik doen voor het indienen?
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Stap 4: Open NIMs datarapport en activiteitsverslag

Stap 5: Maak koppeling met NIMs datarapport
Let op: Einde van tabblad K wordt juiste versie gecheckt

Stap 6: Controleer koppeling en behoud koppeling

Wat moet ik doen voor het indienen?

Instructiefilmpje

https://www.youtube.com/watch?v=MdEY3m0DWa0
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Stap 8: Activiteitsverslag opstellen en controleer gegevens

Stap 9: Start indienen activiteitsverslag NEa-loket 

Stap 7: Eventueel gebruik tool overzetten gegevens activiteitsverslag
Tool beschikbaar in NEa-loket onder “Downloads”

Instructiefilmpje

Wat moet ik doen voor het indienen?

Instructiefilmpje

https://www.youtube.com/watch?v=old9m3FeSbQ
https://www.youtube.com/watch?v=yauQQL_g_0o


Wat moet ik doen voor het indienen?
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Stap 10: Evt. toevoegen verzoek virtueel locatiebezoek (zie website)
Let op: geen aparte melding aanmaken voor virtueel locatiebezoek

https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/coronavirus


Wat moet ik doen voor het indienen?
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Stap 11: Activiteitsverslag indienen bij de verificateur

Stap 13: Activiteitsverslag + verificatierapport indienen bij de NEa

Stap 12: Verificatierapport toevoegen door de verificateur


