
Jaarafsluitingsbijeenkomst 2021

EU ETS en CO2-heffing
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Programma

Blok 1 – EU ETS

Opstellen en verifiëren emissieverslag 

Speciale regels biomassa

EU ETS-register

GvO’s voor aardgas 2022

Pauze

Activiteitsverslag en toewijzing

Lunchpauze

10:05-10:20

10:20-10:30

10:30-10:45

10:45-11:15

11:15-11:30

11:30-12:15

12:15-13:00
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Programma

Blok 2 – CO2-heffing

CO2-heffing industrie

CO2-heffingsregister (CHeR)

Einde

13:00-13:35

13:35-14.00



Vragen stellen

• Vragen stellen via de chat

• Selectie wordt live behandeld

• Andere vragen worden via chat beantwoord of anders 

op later moment aan u teruggekoppeld
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Verplichtingen

• Verschillende verplichtingen: Emissieverslag, 

activiteitsverslag, CO2-heffingsverslag

• Op 24 november heeft u mail ontvangen waarin de 

verplichtingen voor uw installatie zijn beschreven

• Twijfel over welke verplichtingen op uw installatie(s) 

van toepassing zijn? Raadpleeg de checklist of neem 

contact op met de NEa
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Checklist jaarafsluiting beschikbaar

• Tabblad ‘beslisboom’ als hulpmiddel om te bepalen 

welke verplichtingen gelden

• Checklist helpt u om overzicht te houden in alle acties 

die u voor de jaarafsluiting moet uitvoeren. 

• De checklist kunt u downloaden op de website van de 

NEa
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https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/jaarafsluiting-ets-2021-2025/documenten/hulpdocument/2021/11/24/checklist-jaarafsluiting-2021


Jaarafsluiting 2021

Opstellen, verifiëren en indienen emissieverslag

Charlotte Spitters



Inhoud

1. Tijdslijn emissiehandel

2. Emissieverslag

3. Verificatie

4. Aanleveren emissieverslag

5. Vertrouwelijkheid emissiegegevens

6. Sancties
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1. TIJDLIJN 

EMISSIEHANDEL
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Tijdlijn emissiehandel



2. EMISSIEVERSLAG 

FORMAT

5
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Format emissieverslag (1/2)

• Verplicht Excel-format voor 2021

• Twee varianten beschikbaar: uitgebreid en eenvoudig

• Uitgebreid is alleen nodig als u:

• PFK emissies monitort

• Emissies meet via de schoorsteen, of CO2 overdracht 

heeft

• Een fall back methode toepast

• Dwingt invoer juiste vergunningnummers af 

• Downloaden op de website van de NEa

https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/jaarafsluiting-ets-2021-2025/emissieverslag
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Format emissieverslag (2/2)

• Mogelijk om gegevens uit het MP te koppelen aan het 

emissieverslag; dit is niet verplicht.

• Gegevens op tabblad source streams en measurement 

based approach worden overgenomen

• Voor het koppelen bevat het format formules in 

onbeveiligde cellen-> deze niet bewerken voor de 

koppeling!
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Koppelen MP

• Selecteer het tabblad A_Operator & InstID. Vanuit 

andere tabbladen werkt dit niet.

• Selecteer op het excel lint ‘gegevens’ of ‘data’.

• Klik op ‘koppelingen bewerken’ of ‘Edit Links’

• Zorg dat alle exceltoepassingen verder gesloten zijn

• Het kan enkele minuten duren.
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C SourceStreams

A_Operator & InstID

B_InstallationDescription

D_MeasurementBasedAp
proaches

E_FallBack-approach

F_PFC

G_Datagaps

H_Additional information

I_Summary

Begin na de koppeling met 
invullen vanaf tabblad A

A_Operator & InstID

B_InstallationDescription

Controleren en aanvullen gegevens 

Vul de ontbrekende gegevens in 
de source stream tabel in, 
voordat u verder gaat op 
tabblad C.
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• Bij de foutmelding ‘inconsistent’ wijzigt u eerst het source 

stream type en daarna de categorie. Deze foutmelding is 

het gevolg van enkele beperkte wijzigingen in de MRV 

vanaf 1-1-2021.

B_InstallationDescription
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C SourceStreams

A_Operator & InstID

B_InstallationDescription

D_MeasurementBasedAp
proaches

E_FallBack-approach

F_PFC

G_Datagaps

H_Additional information

I_Summary

(niet duurzame 
bioF=biomassafractie. Deze is 
alleen relevant voor 
biomassabronstromen. Anders 
n.v.t.

C SourceStreams
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C SourceStreams

A_Operator & InstID

B_InstallationDescription

D_MeasurementBasedAp
proaches

E_FallBack-approach

F_PFC

G_Datagaps

H_Additional information

I_Summary

Oranje vakje overschrijft 
berekende waarde: alleen voor 
deminimis stromen als 
berekenen via EF en NCV niet 
kan!

C SourceStreams
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C SourceStreams

A_Operator & InstID

B_InstallationDescription

D_MeasurementBasedAp
proaches

E_FallBack-approach

F_PFC

G_Datagaps

H_Additional information

I_Summary

• Voor source streams die 
worden bepaald met een 
emissiefactor in ton CO2/ton of 
in ton CO2/Nm3 moet u 
verplicht een calorische waarde 
invullen. Deze waarde wordt 
niet meegenomen in de 
berekening.

• Let op juiste 
standaardwaarden: omwisselen 
NCV en EF gaat vaak fout!

C SourceStreams
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C SourceStreams

A_Operator & InstID

B_InstallationDescription

D_MeasurementBasedAp
proaches

E_FallBack-approach

F_PFC

G_Datagaps

H_Additional information

I_Summary

E_FallBack-approach

Uitgebreid EV: Als u een fall
back methode toepast moet u 
een 
onzekerheidsonderbouwing 
meesturen met het 
emissieverslag.
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C SourceStreams

A_Operator & InstID

B_InstallationDescription

D_MeasurementBasedAp
proaches

E_FallBack-approach

F_PFC

G_Datagaps

H_Additional information

I_Summary

I_Summary

Controleer of op tabblad 
I_Summary de totale emissies 
en de biomassa-emissies 
overeenkomen met uw 
verwachting



Berekeningsfactoren 2021

• Tier 1 waarden: MRV bijlage VI  (link)

• Tier 2 waarden uit de National Inventory Report (NIR): via 

website NEa ‘standaardwaarden NIR 2021’ (link)

• Jaarlijkse emissiefactor aardgas (tier 3) via website NEa 

‘publicatie standaard emissiefactor aardgas 2021’ (link)

• Monstername en analyses: In de FAQ emissieverslag leest u 

hoe u gewogen gemiddelde factoren voor het verslag kunt 

bepalen(link)
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02018R2066-20210101
https://www.emissieautoriteit.nl/documenten/hulpdocument/2020/06/30/standaardwaarden-nir-2020
https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/monitoring-emissies/standaarden-nir-en-co2-emissiefactor-aardgas
https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/monitoring-emissies/standaarden-nir-en-co2-emissiefactor-aardgas
https://www.emissieautoriteit.nl/documenten/hulpdocument/2017/12/04/veel-gestelde-vragen-emissieverslag-ets-2017


3. VERIFICATIE
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Verificatie

• Onafhankelijke controle van emissiecijfers in 

emissieverslag en register

• Geaccrediteerd door nationale accreditatie instelling

(NL: RvA)

• Basis van de verificatie: monitoringsplan en regelgeving. 

Let op juiste MP-versie!

• Verificatierapport door installatie tegelijk met 

emissieverslag ingediend op uiterlijk 31 maart
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Verificatieverklaring

Verificatieverklaring heeft 3 opties: 

a. Voldoende bevonden;

b. Geverifieerd met opmerkingen;→verbeterrapportage

c. Onvoldoende bevonden.

• Als optie c: z.s.m. signaal doorgeven aan de NEa →

ambtshalve vaststelling van de uitstoot

• Dien hoe dan ook emissieverslag met verklaring in

• Niet direct inhoudelijke beoordeling NEa → volgt later



Virtueel locatiebezoek 2021

• Het is toegestaan om het fysiek locatiebezoek te 

vervangen door een virtueel bezoek vanwege de 

buitengewone omstandigheden als gevolg van de 

Corona-pandemie en de overheidsmaatregelen.

• Exploitant maakt melding via formulier van:

• Middelen die zijn gebruikt voor uitvoeren virtueel 

bezoek

• Risicoanalyse verificateur

• Maatregelen om risico’s te beperken

• Let op: is bij de verificatie over 2020 ook een virtueel 

bezoek uitgevoerd? Dan moet het fysieke bezoek over 

2021 zo snel mogelijk alsnog worden afgelegd, zodra 

de omstandigheden dat toe laten.
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https://www.emissieautoriteit.nl/documenten/formulier/2022/01/14/index


4. AANLEVEREN 

EMISSIEVERSLAG

21



22

Aanleveren emissieverslag

• Via NEa loket

• Verplichte bijlagen:

✓Excel Emissieverslag

✓Excel Verificatierapport + ondertekende versie (PDF)

• Indien relevant:

✓Onzekerheidsonderbouwing fall back (geldt voor maar 

een paar bedrijven)

✓Meldingformulier virtueel locatiebezoek

• Let op: u dient uw emissieverslag via het NEa loket in bij 

uw verificateur. Uw verificateur voegt het 

verificatierapport toe. Na deze stap moet u het 

emissieverslag en verificatierapport zelf indienen bij de 

NEa!
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NEa-loket

• Zorg ervoor dat de 

contactpersonen up to

date zijn

• Heeft u geen toegang tot 

het NEa-loket, mail zsm

dan naar 

Info@emissieautoriteit.nl



5. VERTROUWELIJKHEID 

EMISSIEGEGEVENS
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Vertrouwelijkheid emissiegegevens

Gegevens Openbaar?

Emissietotalen 
inrichtingsniveau

Ja, actief (op website)

Emissietotalen 
source stream 
niveau

Ja, passief (op verzoek) maar met termijn 
voor voorlopige voorziening

Overige 
gegevens

“Vertrouwelijk meegedeeld” aan NEa. 
Wob-verzoek: belangenafweging nodig →
altijd contact met bedrijf → NEa beslist



6. SANCTIES
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Sancties

Overtreding Sanctie Hoogte sanctie Begindatum 
overtreding

Geen EV op 1 april Last onder dwangsom €250 tot €3.500 per 
dag

1 april

Geen EV op 1 april Bestuurlijke boete €5.000 tot €450.000 
(of 10% van de 
omzet)

1 april

Te weinig CO2-
rechten op 1 mei

Bestuurlijke boete €100 per niet 
ingeleverd recht * 
CPI + verplichting 
vereffening over 
afgelopen jaar

1 mei
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Samenvattend:

•Begin op tijd, raadpleeg de checklist

• Vragen?
• Raadpleeg het dossier ‘Jaarafsluiting ETS’ op de website 

of
• neem contact op met de helpdesk NEa 

• Lever alles op tijd in

28

https://www.emissieautoriteit.nl/documenten/hulpdocument/2021/11/24/checklist-jaarafsluiting-2021
https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/jaarafsluiting-ets


VRAGEN?
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Jaarafsluiting 2021

Biomassa wijzigingen 2022

Helen van de Lagemaat



• EU ETS MRV is gewijzigd op het gebied biomassa:
• Voorlopig EF & nieuwe tiers BF vanaf 1 jan 2021
• RED2 eisen vanaf 1 jan 2022.

• Vanwege vertragingen in de uitwerking van de 
regelgeving worden de RED2 eisen uitgesteld tot 1 
januari 2023.

• In 2022 zullen bedrijven met biomassa sourcestreams 
2 meldingen moeten doen.

• Deze presentatie licht de planning toe.

Intro

2



Planning 2022

Melding 1 
Voorlopig EF 

& BF tier

Guidance 
EU guidance 

& NL specifics

O

Melding 2 
RED2 eisen

Q1 Q2 Q3 Q4
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Jaarafsluiting 2021 – melding 1

• Emissiefactor moet een combinatie van (niet 0) voorlopige 

emissiefactor en een biomassafractie worden.

• In sommige gevallen: nieuwe tier definitie voor 

biomassafractie

• Communicatie reeds verzonden op 23 December 2021. 

Reminder wordt binnenkort verzonden.

• Deadline: vóór 31 maart 2022

• De nieuwe monitoringsmethodiek moet gebruikt 

worden in het EV over 2021.
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RED2 eisen – melding 2 

• U moet straks aangeven welke processen gebruikt 

worden om de RED2 eisen (of uitzondering daarvoor) te 

borgen voor uw biomassastromen.

• U wordt hierover nog nader geïnformeerd. Voor de 

timing zijn wij afhankelijk van de Europese commissie.

• De toepassing van RED 2 eisen is niet relevant voor de 

jaarafsluiting 2021
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VRAGEN?
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Jaarafsluiting 2021

Het EU ETS-register

Rhazia Enait



Inhoud

1. Inloggen via EU Login in EU ETS-register

2. Nieuwe inlogmethode voor het EU ETS-register

3. Nalevingshandelingen I, II, III

4. Houden van CER’s (vanaf 2021)

5. Welke rechten zijn inzetbaar

6. Wijzigingen register vanaf 2021

7. Emissierechten kopen
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Inloggen in EU ETS-register via EU Login

EU Login: U hebt hier uw inloggegevens geregistreerd 

(e-mailadres, wachtwoord)

Wijzigt er iets aan uw inloggegevens? 

→ Dit dient u zelf te wijzigen in EU Login

De NEa kan dit niet voor u doen

→ De NEa wijzigt, na ontvangst van een 

wijzigingsverzoek, uw gegevens in het EU ETS-register.
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https://www.emissieautoriteit.nl/nea-loket/emissiehandel-luchtvaart/register


Nieuwe inlogmethode voor het EU ETS-register

• Vanaf 07-01-2022 inloggen alleen mogelijk met QR-code

• De EU Login mobile-app kunt u gratis downlaoden in de 

Google Play Store (Android) en de App store (IOS)

• De instructies om de methode in gebruik te nemen vindt 

u in de Handleiding EU ETS-register – omzetten inloggen 

naar QR code app. 
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https://www.emissieautoriteit.nl/documenten/handleiding/2020/09/16/handleiding-eu-ets-register---qr-code


Nalevingshandelingen I – administratie

Registeradministratie op orde in januari: 

• Controle van gegevens in EU ETS-register 

• Gegevens rekeninghouder + installatie

• Minimaal 2 actieve gebruikers, of 1 actieve gebruiker 

met dubbele autorisaties 

• Wijzigingen via wijzigingsformulier

• Verificatiebureau selecteren (indien nog niet gedaan 

of overgestapt). U krijgt bericht na acceptatie 

verificateur.
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Nalevingshandelingen II - emissiecijfer

Emissiecijfer invoeren: uiterlijk 31 maart

• Invoer alleen door een rekeningbevoegde

• Verplicht om alle velden in te vullen
Geen N2O- en PFK-emissies? Dan ‘0’ invullen

• Verificateur ontvangt verzoek om emissies goed  
te keuren

• Na goedkeuring: register toont goedgekeurde 
emissiecijfer
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Nalevingshandelingen III – rechten inleveren

Emissierechten inleveren: uiterlijk 30 april

Inlevertransactie kan 24/7 geïnitieerd worden en 
wordt na goedkeuren direct in EU ETS-register 
verwerkt.

Goedkeuren
▪ 2e persoon moet inlevertransactie 

verplicht goedkeuren.
▪ Fiatteur of andere 

rekeningbevoegde

Initiëren
▪ Alleen rekeningbevoegde kan 

inlevertransactie initiëren.
▪ Tip: wacht niet te lang. 

Inleveren kan direct na 
verificatie emissiecijfer
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Houden van CER’s (vanaf 2021)

• Inkomende transacties van CER’s vanaf 1 mei 2021 niet 

meer mogelijk

• Het ‘houden’ van eerder verkregen CER’s is mogelijk tot 

1 juli 2023 op EU rekeningen 

• Voor Kyotorekeningen gelden andere/ruimere regels

Lees meer in het Achtergrond document: Emissierechten in het EU ETS 

vanaf 2021 | Hulpdocument | Nederlandse Emissieautoriteit

9

https://www.emissieautoriteit.nl/documenten/hulpdocument/2020/12/02/co2-emissierechten-2021


Kyotorekeningen

• Bedrijven met verplichtingen in ETS hebben een 

Exploitant tegoed rekening, deze is gratis

• Veel bedrijven hebben nog een Kyotorekening zonder 

deze te gebruiken

• U kunt deze rekening laten sluiten d.m.v. 

sluitingsverzoek

• Hoe weet ik of mijn bedrijf een Kyotorekening heeft?

- Rekeningnummer begint met ‘NL’

• Zie ook het Achtergronddocument Rekeningen
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https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/rekeningen-ets/documenten/hulpdocument/2014/12/17/achtergronddocument-rekeningen


EU ETS-register 4e handelsperiode -

wijzigingen

• Aangepaste wachttijden voor transacties

• Versimpeling transacties naar Lijst van vertrouwde 

tegenrekening (LvT)

• Mogelijkheid tot afbreken van transacties in wachtperiode

• Meerdere rollen per gebruiker mogelijk

Wijzigingen EU ETS-register 4e handelsperiode | EU ETS-register 2021-2030 | 

Nederlandse Emissieautoriteit
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https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/co2-register-ets-2021-2030/wijzigingen-co2-register-fase-4


Waar kan ik emissierechten kopen?

• EUTL (LINK): informatie beschikbaar over alle 

rekeninghouders + rekeningen in EU ETS-register
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http://ec.europa.eu/environment/ets/account.do;EUROPA_JSESSIONID=UQLLwmXRloE_8LEJcuHfvrbb9-e9qffaIdFZKToXzVb5XuPBC1xP!2047274539


Hoe lang duurt het voordat ik rechten ontvang  

n.a.v. een transactie?

Duur van transactie is afhankelijk van

▪ Type rekening

▪ Staat ontvangende rekening op lijst van vertrouwde tegenrekeningen 

(LVT)? 

4 werkdagen om rekening op LVT te plaatsen i.v.m. veiligheid

Achtergronddocument: EU ETS-register - verwerken transacties in de 4e handelsperiode | 

Hulpdocument | Nederlandse Emissieautoriteit
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https://www.emissieautoriteit.nl/documenten/hulpdocument/2020/12/02/co2-register-verwerken-transacties-fase-4


Welke rechten zijn inzetbaar?

• EUA’s uit fase 3 blijven geldig en bruikbaar in fase 4

• Luchtvaart emissierechten zijn inzetbaar voor stationaire 

installaties (AEUA’s)

• Zwitserse rechten zijn ook inzetbaar voor ETS jaarverplichting 

(CHU’s en CHUA’s)

Deze rechten zijn te herkennen aan een markering in het register

Achtergrond document: Emissierechten in het EU ETS vanaf 2021
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https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/co2-register-ets-2021-2030/documenten/hulpdocument/2020/12/02/co2-emissierechten-2021


Gevolgen voor de jaarafsluiting 

• A.s. maart/april is de jaarafsluiting

oGratis rechten die in februari 2022 worden gestort, kunnen gebruikt 

worden voor inleveren rechten in april 2022 

oHoud hier rekening mee bij aankopen van voldoende emissierechten voor 

jaarafsluiting van 2021!
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Belangrijkste aandachtspunten

• Wijzigt er iets aan uw inloggegevens? Dit 

moet u zelf in EU Login wijzigen. Stap over 

naar QR code!

• Zorg voor 2 actieve gebruikers en anders 

pas de rekeninginstelling aan om met 1 

actieve gebruiker om rechten in te leveren 

• Let op termijnen verwerking transacties en 

begin op tijd
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Handleiding EU ETS-register

• Alle nalevingshandelingen stap voor stap beschreven in 

handleiding

• Handleiding is te vinden op beveiligde deel van NEa-

website

Kunt u de handleiding niet vinden? Of lukt het niet om de 

nalevingshandelingen uit te voeren? 

→ Neem contact op met de Helpdesk NEa
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VRAGEN?
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Jaarafsluiting 2021

Garanties van oorsprong in emissiehandel

Wouter Kreiken



2

Beleid en wetgeving

• Wijziging van EU monitoring- en rapportageverordening (artikel 39, 

paragraaf 3 en 4)

• Wijziging van NL ministeriele regeling GvO’s

• Publicatie 1 februari 2022

• In werking 1 april 2022



GvO’s inzetten in een installatie

• Voor zowel ETS als CO2-heffing

• Vanaf 1-1-2022, dus niet aankomende jaarafsluiting 2021

• Vergroening aardgas (dus geen andere sourcestreams)

• Uitgangspunten EU: 

• Alleen binnen hetzelfde aardgasnetwerk

• Er mag geen dubbeltelling plaatsvinden

• Uitgangspunten NL: 

• Duidelijk in welke installatie gebruikt

• GvO’s met SDE++ subsidie zijn toegestaan

• Alleen NL GvO’s in NL installaties (in de toekomst ook buitenlandse 

GvO’s toegestaan) 
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Vertogas controleert: 

• NL groen gas GvO’s

• GVO geldig op moment van afboeken; moment van afboeken = 

emissiejaar. (Dus geen GvO’s afboeken in jan 2023 voor emissiejaar 

2022.) 

• GVO moet voldoen aan een duurzaamheidsschema. 

• Identificatie installatie

Verificateur controleert: 

• Berekening aardgasverbruik – GvO’s = CO2-uitstoot
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VRAGEN?
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PAUZE
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Jaarafsluiting 2021

Het activiteitsverslag en de toewijzing van 

emissierechten

Tessel van Manen



1. Tijdlijn toewijzing gratis emissierechten

2. Stopzetting (sub)installatie

3. Proces toewijzing gratis emissierechten

4. Instructies activiteitsverslag

5. Aanpassingsregels

6. Praktische informatie

2

Inhoud



1. TIJDLIJN

3



Tijdlijn toewijzing gratis emissierechten 2021-2025

Tijdlijn ook beschikbaar op de website
4

https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/jaarafsluiting-ets-2021-2025


2. STOPZETTING 

(SUB)INSTALLATIE

5
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• Stopzetting installatie of subinstallatie in 2021 melden voor 19 januari 

Uw installatie of subinstallatie is gestopt als:

• deze niet in bedrijf is, én

• het technisch niet mogelijk is om de (sub)installatie weer in bedrijf te 

nemen

• Is uw vergunning door de NEa ingetrokken in 2021? Dan hoeft u dit niet 

nogmaals te melden. 

• Overige meldingen m.b.t. toewijzing zijn vervangen door de indienplicht 

activiteitsverslag.

Stopzetting (sub)installatie 



3. PROCES TOEWIJZING 

GRATIS EMISSIERECHTEN
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Proces toewijzing gratis emissierechten 2021-2025

NIMs datarapport 
2014-2018 
(juni 2019)

MMP

Notificatie 
Europese 

Commissie

Vaststellen 
benchmark-

waarden 
2021-2025

Besluit minister 
EZK toewijzing 

2021-2025

Storting 2021
(juni 2021)
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NIMs datarapport 
2014-2018 
(juni 2019)

Activiteitsverslag 
2019-2020 

(14 juni 2021)
MMP

Notificatie 
Europese 

Commissie

Aanpassing 
toewijzing 

2021-2025?

Vaststellen 
benchmark-

waarden 
2021-2025

Besluit minister 
EZK toewijzing 

2021-2025

Storting 2021
(juni 2021)

Notificatie 
Europese 

Commissie
(okt-dec 2021)

Besluit minister 
EZK Aanpassing 
toewijzing 2021

Storting 2022
(feb 2022)

Correctie storting 
2021

(jan 2022)

Proces toewijzing gratis emissierechten 2021-2025
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NIMs datarapport 
2014-2018 
(juni 2019)

Activiteitsverslag 
2019-2020 

(14 juni 2021)

Activiteitsverslag 
2021 

(31 maart 2022)

MMP

Notificatie 
Europese 

Commissie

Aanpassing 
toewijzing 

2021-2025?

Aanpassing 
toewijzing 

2022-2025?

Vaststellen 
benchmark-

waarden 
2021-2025

Besluit minister 
EZK toewijzing 

2021-2025

Storting 2021
(juni 2021)

Notificatie 
Europese 

Commissie
(okt-dec 2021)

Notificatie 
Europese 

Commissie
(jul-dec 2022)

Besluit minister 
EZK Aanpassing 
toewijzing 2021

Besluit minister 
EZK Aanpassing 
toewijzing 2022

Storting 2022
(feb 2022)

Storting 2023
(feb 2023)

Correctie storting 
2021

(jan 2022)

Correctie storting 
2022

(Q4 2022)

Proces toewijzing gratis emissierechten 2021-2025



4. INSTRUCTIES 

ACTIVITEITSVERSLAG
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Ik heb al eerder een activiteitsverslag ingediend:

➢Format staat klaar in het NEa loket onder ‘Mijn data’. Dit format bevat de 

gegevens over 2019 en 2020 en is aangepast door de Europese commissie 

om enkele bugs te repareren. U mag dus géén gebruik maken van het 

format met door u gerapporteerde gegevens dat u in eigen beheer heeft.

Dit is de eerste keer dat ik een activiteitsverslag indien:

➢Is 2021 het eerste jaar waarover u een activiteitsverslag opstelt? Dan moet u 

gebruik maken van het format activiteitsverslag voor nieuwkomers. Dit 

format kunt u downloaden op de website.
12

Welk format moet ik gebruiken?

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


De gegevens van 2019-2020 kunnen niet meer worden gewijzigd, deze 

cellen zijn beveiligd.

Moeten de gegevens van 2019-2020 volgens u wel worden aangepast, 

neem dan contact op met de NEa.
13

Wat is er anders aan het format dan vorige jaar?
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Aandachtspunten activiteitsverslag 2020-2021

c_NIMsSummary

A_InstallationData

B+C_Subinstallations

D_Emissions

E_EnergyFlows

F_ProductBM

G_Fall-back

H_SpecialBM

K_Summary
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Aandachtspunten activiteitsverslag 2020-2021

c_NIMsSummary

A_InstallationData

B+C_Subinstallations

D_Emissions

E_EnergyFlows

F_ProductBM

G_Fall-back

H_SpecialBM

K_Summary

c_NIMsSummary

➢Koppeling naar het NIMs datarapport is al 

gemaakt

➢Op dit tabblad hoeft dus niets meer te worden 

gewijzigd, tenzij de NEa daar om vraagt

Let op: Heeft u problemen met de Excel, en 

mocht u met een nieuw leeg format willen 

beginnen, neem dan contact op met de NEa. We 

kunnen u helpen met het overzetten van de 

gegevens.
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Aandachtspunten activiteitsverslag 2020-2021

c_NIMsSummary

A_InstallationData

B+C_Subinstallations

D_Emissions

E_EnergyFlows

F_ProductBM

G_Fall-back

H_SpecialBM

K_Summary

➢Mogelijkheid om stopzettingen te verwerken, 

eerst tab A, daarna tab B+C, vul datum in:

➢Mogelijkheid om nieuwe subinstallaties toe te 

voegen, vul datum van ingebruikneming in:

B+C_Subinstallations
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Aandachtspunten activiteitsverslag 2020-2021

c_NIMsSummary

A_InstallationData

B+C_Subinstallations

D_Emissions

E_EnergyFlows

F_ProductBM

G_Fall-back

H_SpecialBM

K_Summary

➢Zorg dat de output van de WKK tool 

overeenkomt met de gegevens op tabblad 

E_EnergyFlows

➢Samenvatting WKK tools beschikbaar op 

tabblad I_MSspecific

➢Controleer het totaalrendement van de WKK 

tool:

D_Emissions
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Aandachtspunten activiteitsverslag 2020-2021

c_NIMsSummary

A_InstallationData

B+C_Subinstallations

D_Emissions

E_EnergyFlows

F_ProductBM

G_Fall-back

H_SpecialBM

K_Summary

➢Controleer het warmteopwekkingsrendement

excl. WKK, is dit rendement zoals verwacht?

➢Controleer import/export met wederpartij

➢Controleer activiteitsniveau brandstofbenchmark 

en warmtebenchmark die al op dit tabblad 

worden bepaald

E_EnergyFlows
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Aandachtspunten activiteitsverslag 2020-2021

c_NIMsSummary

A_InstallationData

B+C_Subinstallations

D_Emissions

E_EnergyFlows

F_ProductBM

G_Fall-back

H_SpecialBM

K_Summary

➢Nieuw onderdeel brandstof-emissiefactor niet 

altijd goed ingevuld

• Belangrijk voor CO2-heffingsverslag

• Gewogen gemiddelde emissiefactor voor 

totale brandstofinput, en voor 

brandstofinput productie meetbare warmte 

en elektriciteit

E_EnergyFlows
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Aandachtspunten activiteitsverslag 2020-2021

c_NIMsSummary

A_InstallationData

B+C_Subinstallations

D_Emissions

E_EnergyFlows

F_ProductBM

G_Fall-back

H_SpecialBM

K_Summary

➢Zorg dat emissies worden toebedeeld conform 

het Monitoringsmethodologieplan (MMP)

➢Zorg dat gegevens op dit tabblad consistent zijn 

met andere tabbladen, zoals bijv. tabblad E

➢Tabblad G_Fall-back energie-efficiëntie regel

• Wijziging aan rekenmethode in geval van 

meerdere producten, zie Guidance 7

• AAL > 115% van HAL verplicht gegevens 

aanleveren 

• AAL < 85% van HAL, optioneel gegevens 

aanleveren

F_ProductBM & G_Fall-back

https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/toewijzing-2021-2025/templates-en-guidances
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Aandachtspunten activiteitsverslag 2020-2021

c_NIMsSummary

A_InstallationData

B+C_Subinstallations

D_Emissions

E_EnergyFlows

F_ProductBM

G_Fall-back

H_SpecialBM

K_Summary

➢Gebruik dit tabblad ter controle, dit kan helpen 

eerder gemaakte fouten op te sporen, door bijv. 

de volgende vragen te stellen:

• Kloppen de toegedeelde emissies per 

subinstallatie?

• Kloppen de overige emissies?

• Klopt de efficiëntie (verhouding 

emissies/activiteitsniveau) per subinstallatie?

• Klopt de berekende toewijzing van gratis 

rechten per subinstallatie

K_Summary



5. AANPASSINGSREGELS
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Aanpassingsregels toewijzing gratis emissierechten

Toewijzing aanpassen op basis van:

1. Activiteitsniveau

2. Andere parameter (geldt voor Productbenchmark subinstallaties)

3. Stopzetting (sub)installatie

4. Nieuwe subinstallatie

23



Aanpassingsregels toewijzing gratis emissierechten

Logica aanpassing Activiteitsniveau

Uitzondering: Energie-efficiëntie regel voor Warmte- en brandstofbenchmark24

Activiteitsverslag 
2021

(toewijzing 
2022-2025)

Nieuwe staffel?
80%-85% etc.

115%-120% etc.

Aanpassing 
Activiteitsverslag 

2019-2020?

AAL 2020-2021 
minder dan 15% 
verschil met HAL

AAL 2020-2021 
meer dan 15% 

verschil met HAL

Meer dan 100 
rechten verschil 
t.o.v. huidige 
toewijzing?

Activiteitsniveau 
= AAL 2020-2021

Meer dan 100 
rechten verschil 
t.o.v. huidige 
toewijzing?

Meer dan 100 
rechten verschil 
t.o.v. huidige 
toewijzing?

Ja Ja Ja

Nee

Ja

Nee

Activiteitsniveau 
= AAL 2019-2020

Nee

Activiteitsniveau 
= AAL 2019-2020

Nee

Activiteitsniveau 
= HAL

Nee

Ja

Activiteitsniveau 
= HAL

Activiteitsniveau 
= AAL 2020-2021

Nee

Ja

Nee

Ja



Aanpassingsregels toewijzing gratis emissierechten

Stopzetting (sub)installatie
➢Toewijzing van gratis emissierechten van deze subinstallatie wordt vanaf 

het jaar volgend op de stopzetting op nul vastgesteld

Nieuwe subinstallatie

26

Start 1-4-2021, HAL wordt bepaald door AL2022 (1e volle kalenderjaar)

Jaartal 2021 2022 2023 2024

Toewijzing AL2021 HAL HAL AAL/HAL

Start 1-1-2021, HAL wordt bepaald door AL2021 (1e volle kalenderjaar)

Jaartal 2021 2022 2023 2024

Toewijzing HAL HAL AAL/HAL AAL/HAL



6. PRAKTISCHE 

INFORMATIE

27



Wat moet ik doen voor het indienen?

28

1. Download checklist jaarafsluiting op de NEa website

2. Volg de beslisboom op tabblad “Beslisboom jaarafsluiting”

3. Ga naar het voor u bestemde tabblad “Categorie 1-5”

4. Volg de checklist

https://www.emissieautoriteit.nl/documenten/hulpdocument/2021/11/24/checklist-jaarafsluiting-2021


29

Aanleveren activiteitsverslag

• Via NEa loket

• Verplichte bijlagen:

✓Excel activiteitsverslag

✓Excel Verificatierapport + ondertekende versie (PDF)

• Indien relevant:

✓Meldingformulier virtueel locatiebezoek

Let op: U dient het activiteitsverslag via het NEa loket in bij uw verificateur. 

Nadat uw verificateur het verificatierapport heeft toegevoegd, moet u het 

verslag en verificatierapport nog indienen bij de NEa! 



VRAGEN?
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LUNCHPAUZE

OM 13.00 UUR CO2-HEFFING

-



Jaarafsluiting 2021

CO2-heffing industrie

Alex Pijnenburg



Inhoud

2

• Achtergrond en werking CO2-heffing industrie  

• Tijdlijn en verplichtingen

• Format CO2-heffingsverslag



1. ACHTERGROND EN WERKING 

CO2-HEFFING INDUSTRIE

3



CO2-heffing industrie

• Nationale heffing op industriële emissies. Komt voort uit 

Klimaatakkoord.

• Opgave industrie: 14,3 Mton minder CO2-uitstoot in 2030

• Per 1 januari 2021 in werking getreden

• Dit jaar eerste keer rapportage en aangifte.

4



Vrijgestelde uitstoot

• Afnemend deel CO2-uitstoot is vrijgesteld van heffing 

• Vrijgestelde uitstoot wordt uitgedrukt in 

dispensatierechten (DPR’s). 1 DPR = 1 ton CO2

• Geen heffing over uitstoot waar DPR’s voor verkregen 

zijn en op rekening staan.

• Vrijstelling kan verrekend worden met 5 voorgaande 

jaren

5



Tarief

• Gestart met €30,- oplopend naar €125 per ton CO2

• Elk jaar in december indexatie tarieven

• Voor ETS-bedrijven wordt tarief verminderd met ETS prijs
✓ETS prijs wordt ieder jaar bepaald voor het belastingjaar

✓Voor belastingjaar 2021 is de EUA prijs: €26,73/tCO2

✓Voor belastingjaar 2022 is de EUA prijs  €60,78/tCO2

• Voor ETS installaties : heffing over 2021: €3,75/tCO2

heffing over 2022: €0,00/tCO2

https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/tarieven-co2-heffing

6

https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/tarieven-co2-heffing


Welke emissies zijn industriële 

emissies onder de heffing?

Alle CO2, PFK en N2O emissies die onder het ETS vallen 

zijn industriële emissies behalve:

• Emissies van opwekking elektriciteit
➔Warmtekracht emissies splitsen in warmte en elektriciteit

➔Alleen emissies toegekend aan warmtedeel onder de heffing

• Emissies van opwekking warmte stadsverwarming
➔Alleen als meer dan 75% van de warmte voor 

stadsverwarming is.

• Industriële jaarvracht onder de heffing rapporteren in 

een nieuw industrieel emissieverslag.

https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/co2-heffing-

voorlichting/documenten/hulpdocument/2020/11/16/stroomschema-industriele-jaarvracht
7

https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/co2-heffing-voorlichting/documenten/hulpdocument/2020/11/16/stroomschema-industriele-jaarvracht


Vrijstelling (dispensatierechten)

• Worden door de exploitant berekend in het verslag met 

dispensatierechten

• Worden door NEa gestort op de rekening in het CO2-

heffingsregister.

• Overdracht van DPR’s tussen installaties is mogelijk

• DPR’s zijn alleen geldig in het jaar dat ze gestort 

worden

8



Dispensatierechten

• Het aantal dispensatierechten (DPR’s) voor een 

installatie wordt bepaald door:

1. EU ETS benchmarks

2. Productie (activiteitsniveau)

3. De jaarlijkse nationale reductiefactor

9

Relevant 
activiteitsniveau 

voor jaar t

Benchmarkwaarde
jaar t

Reductiefactor
jaar t

Aantal 
dispensatierechten 

jaar t



Welk activiteitsniveau?

10

Productbenchmarks Activiteitsniveau in 
het belastingjaar

Terugvalopties Warmtebenchmark
Brandstofbenchmark
Procesemissies

Historisch
activiteitsniveau

of

Activiteitsniveau in 
het belastingjaar bij 
15% stijging of 
daling*)

*) Energie efficiency regel 
van toepassing

https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/dispensatierechten/documenten/hulpdocument/2020/
11/16/stroomschema-activiteitsniveau

https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/dispensatierechten/documenten/hulpdocument/2020/11/16/stroomschema-activiteitsniveau


Elektrificatie en dispensatierechten

• Elektrisch opgewekte warmte:

• Warmte opgewekt uit elektriciteit levert wél DPR’s op

• Elektrificatie van processen onder productbenchmarks met 

uitwisselbaarheid van elektriciteit en brandstof:

• Historische correctiefactor wordt gehanteerd

11



ETS-benchmarks 

Benchmarkwaarden voor dispensatierechten:

• Voor 2021 en 2022 wordt gerekend met de fase 3 ETS-benchmarks met 

een aanpassing van -3%.

• Vanaf 2023 gaan de nieuwe fase 4 ETS-benchmarks óók gelden voor de 

CO2-heffing.

12



Nationale reductiefactor  (NRF)

13

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

NRF 1,2 1,143 1,086 1,029 0,972 0,915 0,858 0,801 0,744 0,687

• De reductiefactoren van het ETS zijn niet van 
toepassing op dispensatierechten

• Geen korting voor niet-carbon leakage sectoren



2. TIJDLIJN EN 

VERPLICHTINGEN

14
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Jaarafsluiting: rapportage

• Beide verslagen in één XLS format: CO2-heffingsverslag.
o Brongegevens overnemen uit het activiteitsverslag

o Berekeningen en uitkomst in het CO2-heffingsverslag

• Geen verificatie nodig (alleen als er geen activiteitsverslag is)

• Inleveren verslag via NEa-loket.
o Gaat rechtstreeks naar de NEa, niet langs verificateur

o Alleen bijlage meesturen bij aanvulling data (elektrische warmte)
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Jaarafsluiting : overdracht

• Na storting overdracht van overschot aan 

dispensatierechten mogelijk. (CO2-heffingsregister)

• Saldo op 1 september bepalend voor belastingaangifte
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Jaarafsluiting: aangifte

• Belastingaangifte verplicht voor elke installatie onder de 

heffing. Ook als op 1 september voor alle emissies DPR’s

beschikbaar zijn.

• Elektronische aangifte via register, voor ingevuld



3. CO2-HEFFINGSVERSLAG

18



Format voor CO2-heffingsverslag

19

• Structuur en opzet gelijk aan EV en AV

• Formats voor 

1. ETS bedrijven met toewijzing  
o Brondata overnemen door koppeling met activiteitsverslag
o Geen verificatie nodig
o Pas indienen na verificatie van activiteitsverslag!

2. ETS bedrijven zonder toewijzing
o Geen verslag dispensatierechten

3. AVI’s en Lachgasinstallaties
o Vallen buiten ETS
o Dispensatierechten op basis van (historische) emissies

https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/jaarafsluiting-co2-heffing/rapportage-formats

https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/jaarafsluiting-co2-heffing/rapportage-formats


20

A_InstallationData

B_DPR ProductBM

C_DPR Fall Back   

D_Industriëel EV 

E_Samenvatting

A_Installation data

➢ Identificatie installatie

➢ Koppeling maken naar het activiteitsverslag 

dat dit jaar wordt ingediend

➢ In de meeste gevallen komt alle brondata 

het activiteitsverslag.

CO2-heffingsverslag ETS installaties

Tabbladen format
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Inhoud CO2-heffingsverslag (1/4)

A_InstallationData

B_DPR ProductBM

C_DPR Fall Back

D_Industriëel EV 

E_Samenvatting

B_ProductBM

➢ Berekening dispensatierechten per 

productbenchmark subinstallatie.

➢Gebaseerd op actueel activiteitsniveau en 

correctiefactoren uit het activiteitsverslag.

Tabbladen format
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A_InstallationData

B_DPR ProductBM

C_DPR Fall Back

D_Industrieel EV 

E_Samenvatting

C_Fall Back

➢ Berekening dispensatierechten voor warmte, 

brandstof en procesemissies

➢Gebaseerd op historisch activiteitsniveau of 

actueel niveau bij > 15% wijziging. 

➢ Net als bij ETS: Uitzondering als efficiëntie 

toe of afneemt met > 15%

! Aanvulling data & toelichting kan nodig zijn 

bij warmteopwekking uit elektriciteit

Inhoud CO2-heffingsverslag (2/4)

Tabbladen format
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A_InstallationData

B_DPR ProductBM

C_DPR Fall Back

D_Industriëel EV 

E_Samenvatting

D_Industrieel EV

➢ Vaststellen omvang van uitgezonderde 

emissies 

➢ Emissies E-opwekking: Brondata uit 

activiteitsverslag:

o Brandstofinzet voor elektriciteit

o Gewogen gemiddelde emissiefactor

voor  brandstofinzet elektriciteit.

(rekenhulp op website) 

! Foutmeldingen bij inconsistente invoer 

➔ Check de brondata uit het activiteitsverslag.

Inhoud CO2-heffingsverslag (3/4)

Tabbladen format
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A_InstallationData

B_DPR ProductBM

C_DPR Fall Back

D_Industriëel EV 

E_Samenvatting

II

Nr

1

2

Nr
9

10

11

III

i. Totale emissies onder het EU-ETS tCO2

ii. Af: Emissies van elektriciteitsopwekking tCO2

iii. Af: Emissies van stadsverwarming tCO2

iv. Industriele emissies (= i. - (ii. + iii.)) tCO2

IV

Industriële industriële emissies minus dispensatierechten

Fall Back 

17.000                                

22.000

15.000

-2.000 

7.000

0

Grondslag CO2 heffing

Industriële emissies

5.000                                   

-                                      

-                                      

Stoomkraken

Warmtebenchmark

Brandstofbenchmark

Procesemissies

Totaal aantal toe te kennen dispensatierechten voor 2021

12.000                                 

ProductBenchmarks

Dispensatierechten

Aantal dispensatierechten

Aantal dispensatierechten

Inhoud CO2-heffingsverslag (4/4)

Tabbladen format
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• Grondslag  =  Industriële emissies - dispensatierechten

• Storting DPR’s op 1 mei

• Is er een tekort aan DPR’s?
• Heffing betalen (& eventueel verrekenen komende 5 jaar)

• Tekort voor 1/9 aanvullen met overdracht

• Is er een overschot aan DPR’s
• Overschot voor 1 september overdragen

• Overschot vervalt per 1 september 

Grondslag CO2-heffing
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• Lever het verslag tijdig in.

• Als verslag niet tijdig wordt ingeleverd mag de NEa 

geen dispensatierechten storten.

Tot slot



VRAGEN?
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Jaarafsluiting 2021

CO2-heffingsregister (CHeR)

Eva Thompson



Inhoud

2

1. CHeR: wat is het?

2. Tijdlijn: wanneer moet en mag ik iets in het CHeR?

3. Demonstratie

4. Vooruitblik: verrekening en rekenmodel

5. Aandachtspunten voor korte termijn: acties vereist



1. CHER: WAT IS HET?

3



CHeR: Wat is het?

4

• Beheer en inzage rekeningen (1 rekening per installatie);

• Registratie van de industriële jaarvracht;

• Storting van de berekende dispensatierechten;

• Registratie van overdracht dispensatierechten;

• Vaststellen van de grondslag voor belastingheffing;

• Indien van toepassing: verrekening.



Verschillen met het EU ETS-register

5

CHeR:

• Toegang via eHerkenning EH3: uw bedrijf beheert zelf 

machtigingen voor toegang tot de rekening

• Nationaal register

• Transactie uitvoeren in CHeR gaat sneller



2. WANNEER MOET EN MAG IK 

IETS IN CHER?

6



Tijdlijn

7

• Bouw register bijna afgerond

• Naar verwachting eind Q1 2022 geopend



Overdrachtstijdvak

8

• Overdracht tussen installaties mogelijk van 1 mei t/m 31 

augustus; 

• Handelaren of tussenpersonen kunnen geen rekening openen

• Overdracht naar andere rekening alleen bij positief saldo;

• Ontvangst op eigen rekening altijd toegestaan;

• Dispensatierechten zijn alleen geldig in het kalenderjaar van 

uitgifte;

• Het register is geen handelsplatform.



3. DEMONSTRATIE
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Demonstratie

10

• Situatie: NEa heeft DPR’s gestort, overdrachtstijdvak = 

geopend

• Als Rekeningbevoegde (bedrijf met tekort én bedrijf mét 

overdraagbaar saldo): 

• Situatie/saldo-overzicht uitleggen

• Transactie uitvoeren van bedrijf met overschot DPR’s, naar 

bedrijf zonder overschot DPR’s

• Aangifte inzien (1 bedrijf mét grondslag, 1 bedrijf met 0-

aangifte)



4. VOORUITBLIK: VERREKENING 

EN REKENMODEL

9



Automatische verrekening (vanaf 

belastingjaar 2022)

10

Voorgaande tekorten verrekenen met een huidig overschot aan 

dispensatierechten → belastingteruggave

Basisregels voor verrekening:

• Vindt plaats in de aangifte van het lopende belastingjaar;

• Bij overschot in huidig jaar én een tekort in een of meer van de 

5 voorgaande jaren;

• Start bij het oudste tekort (max 5 jaar terug)

• Tarief = tarief van het jaar waarin het tekort bestond.



Automatische verrekening (vanaf 

belastingjaar 2022)

11



Rekenmodel

12

• Simuleer effecten van:

• CO2-reductie

• Overdracht van DPR’s

• Verrekening

Het rekenmodel is beschikbaar via de website. De NEa biedt geen 

ondersteuning bij het invullen van het model.

https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/co2-heffing-voorlichting/documenten/hulpdocument/2020/11/24/rekenmodel


5. AANDACHTSPUNTEN VOOR 

KORTE TERMIJN

13



Aandachtspunten korte termijn: acties vereist 

(1/2)

14

• Toegang met eHerkenning

• Aanvragen eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 3 voor 

personen die rekeningbevoegd worden

• Advies: minimaal 2 personen

• Alleen machtigingen vanuit de exploitant worden 

geaccepteerd 

• Als er iets onduidelijk is, uitgebreide FAQ op website (of 

contact Helpdesk NEa):

Veelgestelde vragen en antwoorden | eHerkenning | 

Nederlandse Emissieautoriteit

https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/eherkenning/faq


Aandachtspunten korte termijn: acties vereist 

(2/2)

15

• Zodra CHeR geopend is:

• Machtigingenbeheerder zet vinkjes bij dienst CO2-heffing 

voor de betreffende personen

• Inloggen! 

• Dan heeft NEa contactgegevens van alle rekeningbevoegden

• Rekening wordt automatisch geopend; geen aanvraag nodig



VRAGEN?
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