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Agenda EHP en inleveren emissieverslag (EV)

1 Introductie emissiehandelsportaal (EHP)

2
3
4

Het EHP binnen een zaak

Van Excel naar webapplicatie: MP en MMP

Emissieverslag invullen en indienen

2

Vragen? Stel ze tussendoor! 



Binnen een zaak: versies, documenten, 
historie, berichten

• 4 tabbladen
• Berichten 
van/naar NEa

• Status 
zichtbaar 
(Actie 
vereist)
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Binnen een webdocument: kruimelpad, 
i-tjes
• Kruimelpad links
Oranje kruimels zijn 
aangepast 

• I-tjes met uitleg
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PDF van webdoc
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PDF is alleen voor archief
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Communicatie met NEa
• Werkt hetzelfde als voorheen: binnen een melding kunt u 

berichten en bestanden versturen naar de NEa, over die melding. 

• Algemene vragen die niet gerelateerd zijn aan een specifieke 
melding gaan via de helpdesk. 

• U ontvangt waarschuwingsmails via het EHP op belangrijke 
momenten (bijv: er staat een besluit voor u klaar, de Nea heeft 
vragen over uw melding)

• Dit werkt ook andersom: als u een bericht verstuurt, krijgen wij 
een waarschuwingsmail. 
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Communicatie met verificateur

• Binnen het EHP vindt er geen communicatie plaats 
tussen de verificateur en de installatie

• Communicatie moet buiten het EHP via e-mail / 
telefoon plaatsvinden

• EHP stuurt wel e-mails naar verificateurs en 
contactpersonen op belangrijke momenten
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Berichten vanuit EHP
• E-mail naar verificateur: wanneer een contactpersoon iets naar 

de verificateur heeft opgestuurd

• E-mail naar verificateur: 
• wanneer een zaak op zijn/haar naam is gezet
• wanneer een contactpersoon iets naar de verificateur heeft opgestuurd 

binnen een zaak die op naam van de verificateur staat

• E-mail naar contactpersoon: 
• wanneer een verificateur een aanstelling heeft geaccepteerd/afgewezen
• wanneer een verificateur het emissie- of activiteitsverslag i.v.m. een 

noodzakelijke aanpassing heeft teruggestuurd
• wanneer een verificateur het verificatierapport heeft opgestuurd
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Vragen? Stel ze tussendoor! 



Balans tussen validaties en vrijheid: 
voorbeeld source stream categorie
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• Source stream 
categorie staat in 
het excel EV, maar 
zinloos om elk jaar 
opnieuw in te 
vullen



• In excel zijn fracties en factoren een percentage: 

• In EHP zijn fracties en factoren een getal tussen 0 en 1
• Verduidelijking: 0,5 = de helft, en dus niet 0,5%. 
• Dit is automatisch omgezet in de conversie naar EHP
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Fracties zijn een getal tussen 0 en 1

Verduidelijking: fracties en factoren



Automatisch uitwisselen informatie 
binnen webapplicatie
• Van MP naar EV, maar niet van EV naar MP
• Van MP naar periodieke verbeterrapportage

• Niet van MMP naar AV
• Niet binnen toewijzingsprocessen

• Bestaande links tussen excel bestanden blijven 
bestaan: Bijvoorbeeld: AV naar CO2-heffingsverslag. 
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Feedback

• Het EHP is nog niet af, we ontwikkelen nog en blijven 
dat doen in de komende jaren. Ook i.v.m. nieuwe 
wetgeving

• Ziet u fouten of verbeterpunten, laat het ons weten. We 
willen graag feedback. Er is een team voor bugfixes.

• Tegelijkertijd: essentiële zaken (EV, AV) zijn uitvoerig 
getest (100 EV’s 2021) 
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Vragen? Stel ze tussendoor! 
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Tijdlijn emissiehandel



Informatie uit MP  EV
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Kan ook uit meerdere MP’s van dat jaar 
zijn 

Fout? Wijziging MP indienen met 
terugwerkende kracht



Info uit MP handmatig wijzigen: 
cel blauw
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Emissies in EV: Excel

Per sourcestream worden de 
volgende getallen bepaald: 
1. Fossiele emissie
2. Duurzame biogene emissie
3. Niet-duurzame biogene emissie
4. Aantal in te leveren rechten (= 

emissies van 1 & 3)
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In EHP

20

Zelfde termen als 
Excel EV, maar wel 
met uitleg



Berekeningsfactoren NCV en EF omgewisseld

• In het MP (Excel en EHP) is de volgorde als volgt: 
• Activiteitsgegevens x NCV x EF

• Die volgorde is nu ook aangehouden in het EHP EV, de 
volgorde NCV en EF zijn omgedraaid t.o.v. Excel EV, 
maar gelijk aan MP

• Controleer de eenheden, met name van de AG en BF
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Let op vooraf ingevulde data!
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• De inhoud is hetzelfde;

• De opmaak is anders



Overige aandachtspunten

Tabblad C Source streams
• 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.

• Controleer de eenheden! Met name van AG en BF

Tabblad I Summary
• De totale emissies op tabblad I Summary worden pas berekend nadat alle 

verplichte velden zijn ingevuld.

• Als u een fall back methode toepast moet u een onzekerheidsberekening 
meesturen met het emissieverslag.
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Berekeningsfactoren 2022
• Tier 1 waarden: MRV bijlage VI  (link)

• Tier 2 waarden uit de National Inventory Report (NIR): via website NEa 
‘standaardwaarden NIR 2022’ (link)

• Jaarlijkse emissiefactor aardgas (tier 3) via website NEa ‘publicatie standaard 
emissiefactor aardgas 2022’
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0601&from=EN
https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/monitoring-emissies/standaarden-nir-en-co2-emissiefactor-aardgas
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Let op: Tabblad H

• Veel is gemeld via het (oude) 
NEa-loket

• Dit is niet meer zichtbaar, maar 
moet wel worden opgenomen 
in tabblad H. 

• Dit is terug te vinden in oude 
MP’s

• Daarom archiveren voor 
overstap naar EHP
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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(s), ook in EHP!
• Verificatierapport door inrichting tegelijk met emissieverslag ingediend 

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



Verificateur aanstellen in EHP

• In december gevraagd
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Contactpersoon
Contactpersoon kan het concept 
emissieverslag na opsturen naar de 
verificateur, dit gebeurt vanuit de status 
“Concept”

Zodra emissieverslag is opgestuurd krijgt 
de verificateur een nieuwe lopende zaak 
met de status “emissieverslag ontvangen”. 
Vervolgens kan de verificateur kiezen om 
het emissieverslag terug te sturen zonder 
verificatierapport of een verificatierapport 
toe te voegen
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Verificateur

Concept

Emissieverslag 
ontvangen

Emissieverslag naar verificateur opsturen

In behandeling bij 
verificateur

Nieuw emissieverslag 
vereist

Emissieverslag 
terugsturen

Verificatierapport 
toevoegen

Wacht op 
aanvulling

In te dienen bij NEa

Emissieverslag naar verificateur opsturen

Verificatierapport 
opgestuurd

In behandeling bij 
NEaEmissieverslag bij NEa indienen



Hoe deel ik het concept-EV met de 
verificateur? 
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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. 
WoO-verzoek: belangenafweging nodig  altijd 
contact met bedrijf  NEa beslist



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 checklist voor contactpersonen, inclusief 

planning. 
• Controleer het EHP kritisch. Klopt het wel wat hier staat? 
• Vragen?

• Raadpleeg het dossier ‘Jaarafsluiting ETS’ op de website of
• neem contact op met de helpdesk NEa 

• Lever alles op tijd in
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https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/jaarafsluiting-ets-2021-2025/documenten/hulpdocument/2022/12/01/checklist-jaarafsluiting-2022
https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/jaarafsluiting-ets-2021-2025
https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/helpdesk-nea
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