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CO2-heffing afvalverbrandingsinstallaties 
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Inhoud

Introductie

CO2-heffing industrie

Toelichting en tijdslijn verplichtingen

CO2-heffingsverslag 

Toelichting format

Proces indienen

Toelichting NEa loket

CO2-heffingsregister (CHeR)

Toelichting overdracht en aangifte

Na elk onderwerp ruimte voor vragen



1. TOELICHTING 

CO2-HEFFING INDUSTRIE
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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
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Tarief

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

• Elk jaar in december indexatie tarieven

• Niet ETS installaties betalen volledige tarief over niet 

vrijgestelde uitstoot.

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

5

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


Welke emissies zijn industriële 

emissies onder de heffing?

Voor afvalverbrandingsinstallaties:

• Monitoring conform EU ETS monitoringsverordening 

(CO2 emissie verbrandingsactiviteit)

• Verbrandingsemissies afval en brandstoffen

• Rookgasreiniging

• Geen uitzondering voor emissies van opwekking 

elektriciteit en stadsverwarming.

• Te rapporteren in (industrieel) emissieverslag
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Dispensatierechten

• Het aantal dispensatierechten gebaseerd op de rks

1. Activiteitsniveau = (historische) emissie. 

2. Factor 0,97 uit procesemissie-benadering EU ETS

3. De jaarlijkse nationale reductiefactor
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Activiteitsniveau:
(Historische) 

emissie

0,97 Reductiefactor
jaar t

Aantal 
dispensatierechten 

jaar t



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

Situatie Te hanteren

Startpunt & referentie. Historisch activiteitsniveau 2014-2108

Daling of stijging actuele niveau
• met > 15% ten opzicht van 

historische niveau.

Actueel activiteitsniveau in het 
belastingjaar

Daling van > 15% komt door 
overdracht CO2 voor CCS

Historisch activiteitsniveau 2014-2018

Daling van of stijging van > 15% 
komt door verandering CO2-efficiëntie
(ton fossiel CO2/ton afval)

Historisch activiteitsniveau 2014-2018

Voor afvalverbrandingsinstallaties : activiteitsniveau = emissie fossiel CO2

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


Nationale reductiefactor  (NRF)
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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

• Aanpassing van de reductiefactor in 2023 
• Benchmarkwaardes EU ETS worden dan aangepast

• Factor 0,97 voor procesemissies blijft in EU ETS gelijk



2. TIJDLIJN EN 

VERPLICHTINGEN
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Jaarafsluiting: rapportage

• Beide verslagen in één XLS format: CO2-heffingsverslag.
✓ Toepasselijk activiteitsniveau wordt bepaald en aantal DPR berekend

• Verificatie door geaccrediteerde EU ETS-verificateur

• Inleveren verslag via NEa-loket.
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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



Aandachtspunten verificatie

• Verificatie betreft emissieverslag: geen voorgeschreven format 

verificatieverklaring.

• Dit jaar virtueel locatiebezoek toegestaan vanwege corona-pandemie 

als fysiek bezoek niet mogelijk is.

• Indien van toepassing melding door de exploitant via formulier met:

• Gebruikte middelen

• risico-analyse & maatregelen tot beperking

• Zodra omstandigheden het toelaten alsnog fysiek bezoek uitvoeren.
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Aanpassingen monitoring en verordening

Per 1 januari 2022, nog niet relevant voor rapportage 2021

• “Vergroenen” aardgas met biogas Garantie’s van Oorsprong mogelijk  

voor ingekocht aardgas uit netwerk:

1. Registreren bij vertogas als eindgebruiker

2. Aankopen geldig GvO’s en laten overboeken op rekening 

3. Afboeken in vertogas voor “ETS” op naam van de installatie

4. Daarmee biomassafractie gebruik aardgas verhogen

• RED-II duurzaamheidseisen: uitgesteld tot 1/1/2023. 

(vast stedelijk afval uitgezonderd, standaardfactor biomassafractie

• Nationale regeling voor overdracht aan CCS-netwerk en aftrek 

emissies15



Uitleg format CO2-heffingsverslag AVI’s
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Inhoud

• Terugblik historisch industrieel emissieverslag

• Toelichting template voor industrieel emissieverslag/verslag aantal 

dispensatierechten
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Terugblik historisch industrieel 

emissieverslag

Wat zijn jullie ervaringen geweest?
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Template CO2-heffingsverslag AVI’s

• Vergelijkbaar met historisch industrieel emissieverslag.

• Indeling tabbladen heffingsverslagen is zoveel mogelijk 

hetzelfde.

A_InstallationData

B1_SourceStreams-AfvalNL

B2_SourceStreams-overig

C_Fall-back

D_DataGaps

E_Overdracht CO2

F_Dispensatierechten

G_Samenvatting
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A_InstallationData

B1_SourceStreams-AfvalNL

B2_SourceStreams-overig

C_Fall-back

D_DataGaps

E_Overdracht CO2

F_Dispensatierechten

G_Samenvatting

Aandachtspunten CO2-heffingsverslag (1/7)

B1_SourceStreams-AfvalNL

• Afvalstromen Nederland met standaardfactoren 
jaar t

• Bepaling fossiele emissies per bronstroom
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A_InstallationData

B1_SourceStreams-AfvalNL

B2_SourceStreams-overig

C_Fall-back

D_DataGaps

E_Overdracht CO2

F_Dispensatierechten

G_Samenvatting

Aandachtspunten CO2-heffingsverslag (2/7)

B2_SourceStreams-overig

• Afvalstromen buitenland

• Overige bronstromen
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A_InstallationData

B1_SourceStreams-AfvalNL

B2_SourceStreams-overig

C_Fall-back

D_DataGaps

E_Overdracht CO2

F_Dispensatierechten

G_Samenvatting

Aandachtspunten CO2-heffingsverslag (3/7)

B2_SourceStreams-overig

!! Let op bij afvalstoffen afkomstig uit het buitenland: 
Het gemiddelde van de emissiefactor moet worden 
gewogen naar hoeveelheid afval en het gemiddelde 
van de biomassafractie moet worden gewogen naar 
de CO2 inhoud van de afvalstof.

Zie Rekenvoorbeeld gewogen gemiddelde import EF 
en BioF WK | Hulpdocument | Nederlandse 
Emissieautoriteit

=
𝐻𝑜𝑒𝑣𝑒𝑒𝑙ℎ𝑒𝑖𝑑 ∙ 𝑣𝑜𝑜𝑟𝑙𝑜𝑝𝑖𝑔𝑒 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑒𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 ℎ𝑜𝑒𝑣𝑒𝑒𝑙ℎ𝑒𝑖𝑑 𝑎𝑓𝑣𝑎𝑙

https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/afvalverbrandingsinstallaties/documenten/hulpdocument/2021/09/08/rekenvoorbeeld-avi-gewogen-gemiddelde
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A_InstallationData

B1_SourceStreams-AfvalNL

B2_SourceStreams-overig

C_Fall-back

D_DataGaps

E_Overdracht CO2

F_Dispensatierechten

G_Samenvatting

Aandachtspunten CO2-heffingsverslag (4/7)

B2_SourceStreams-overig

!! Let op bij afvalstoffen afkomstig uit het buitenland: 
Het gemiddelde van de emissiefactor moet worden 
gewogen naar hoeveelheid afval en het gemiddelde 
van de biomassafractie moet worden gewogen naar 
de CO2 inhoud van de afvalstof.

Zie Rekenvoorbeeld gewogen gemiddelde import EF 
en BioF WK | Hulpdocument | Nederlandse 
Emissieautoriteit

=
𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑒 𝐶𝑂2 ∙ 𝐵𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎𝑓𝑟𝑎𝑐𝑡𝑖𝑒

𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑒 𝐶𝑂2 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑎𝑙

https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/afvalverbrandingsinstallaties/documenten/hulpdocument/2021/09/08/rekenvoorbeeld-avi-gewogen-gemiddelde
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A_InstallationData

B1_SourceStreams-AfvalNL

B2_SourceStreams-overig

C_Fall-back

D_DataGaps

E_Overdracht CO2

F_Dispensatierechten

G_Samenvatting

E_Overdracht CO2

Aandachtspunten CO2-heffingsverslag (5/7)

• BKG-concentratie

• Biomassafractie

• Debiet

• Bedrijfsuren

• Gegevens technische verbinding
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A_InstallationData

B1_SourceStreams-AfvalNL

B2_SourceStreams-overig

C_Fall-back

D_DataGaps

E_Overdracht CO2

F_Dispensatierechten

G_Samenvatting

F_Dispensatierechten

Aandachtspunten CO2-heffingsverslag (6/7)

𝐷𝑖𝑠𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑡𝑖𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑡𝑒𝑛𝑡 =
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑒𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑒 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑖𝑡𝑠𝑛𝑖𝑣𝑒𝑎𝑢 ∙ 0,97 ∙ 𝑅𝑒𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑒𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑡

• Historisch activiteitsniveau (HAN) = gemiddelde 
referentieperiode 2014-2018

• Actueel activiteitsniveau (AAN) = fossiele 
procesemissies in jaar t

• AAN 15% gestegen of gedaald t.o.v. HAN? → AAN 
gebruikt voor aantal dispensatierechten

• Efficiëntieregel

• Reductiefactor 2021 = 1,2
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A_InstallationData

B1_SourceStreams-AfvalNL

B2_SourceStreams-overig

C_Fall-back

D_DataGaps

E_Overdracht CO2

F_Dispensatierechten

G_Samenvatting

G_Samenvatting

Aandachtspunten CO2-heffingsverslag (7/7)

• Gegevens van de installatie

• Dispensatierechten

• Industriële emissies

• Grondslag CO2-heffing

Positief saldo? → Te weinig dispensatierechten

Negatief saldo? → Overschot aan 
dispensatierechten



Indienen CO2-heffingverslag
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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



Selecteer de oranjeknop CO2-

heffingsverslag (dispensatierechten 

& industriële emissies indienen.)

Het verslag dispensatierechten & 

industriële emissies is voor u 

gecombineerd tot 1 exceltemplate

waarin u (daar waar relevant) 

rapporteert over beide onderwerpen 

21 januari 2022
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• Selecteer de installatie waarvoor u een CO2-

heffingsverslag wil indienen.
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• Selecteer het CO2-heffingsverslag (excelformat) dat u wil 

indienen.

• Geef aan of u een verificatierapport (PDF) moet uploaden 

(Het antwoord hierop voor alle AVI’s is ja).
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Er is een mogelijkheid om een extra bijlage toe te 
voegen, dat is relevant voor sommige andere 
bedrijven onder de heffing, niet voor AVI’s. 

Als het heffingsverslag en verificatierapport zijn 
toegevoegd klikt u vervolgens op Indienen
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U kunt uw ingediende CO2-heffingsverslag raadplegen onder 
het tab ‘actieve meldingen’. Het heeft de status ‘in 
behandeling’. 

De NEa controleert of alles administratief in orde is. Bij 
akkoord zal de NEa het verslag afhandelen en verschijnt het 
onder afgehandelde meldingen. U ontvangt hierover een e-
mail



CO2-heffingsregister (CHeR)



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?
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CHeR: Wat is het?
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• 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.



2. WANNEER MOET EN MAG IK 

IETS IN CHER?
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Tijdlijn
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• Bouw register bijna afgerond

• Naar verwachting eind Q1 2022 geopend



Overdrachtstijdvak
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• 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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4. VOORUITBLIK: VERREKENING 

EN REKENMODEL
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Automatische verrekening (vanaf 

belastingjaar 2022)
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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)
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Rekenmodel
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• 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)
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• 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)
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• 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


