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Agenda EU ETS-register

1. Inloggen EU ETS-register via EU-Login
2. Nalevingshandelingen I, II en III
3. Welke rechten zijn inzetbaar
4. Emissierechten kopen
5. Verwerkingstijden handelstransacties

2

6. Belangrijke aandachtspunten
7. Handleiding EU ETS-register



Inloggen in EU ETS-register via EU Login

• EU Login: U hebt hier uw inloggegevens geregistreerd (e-
mailadres, wachtwoord, toestel) > inloggen alleen mogelijk 
met QR-code

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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Nalevingshandelingen I – administratie 
bijhouden
Registeradministratie op orde in januari:

• Controle van gegevens in EU ETS-register 

• Gegevens rekeninghouder + installatie

• Minimaal 2 actieve gebruikers, of 1 actieve gebruiker > let wel, om 
met 1 actieve gebruiker in te kunnen leveren dient u uw 
rekeninginstellingen hierop in te stellen via een wijzigingsformulier.

• Wijzigingen via wijzigingsformulier

• Verificatiebureau selecteren (indien nog niet gedaan of 
overgestapt). U krijgt bericht na acceptatie verificateur.
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https://www.emissieautoriteit.nl/registers-nea-loket-en-formulieren/eu-ets-register


Nalevingshandelingen II – opvoeren 
emissiecijfer
Emissiecijfer invoeren: uiterlijk vrijdag 31 
maart 2023

• 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– emissierechten 
inleveren

Emissierechten inleveren: uiterlijk zondag 30 april 2023 (let op: vrijdag 28 april 2023 
laatste dag om Helpdesk NEa te bereiken)

Initiëren
• Alleen rekeningbevoegde kan 

inlevertransactie initiëren
• Tip: wacht niet te lang. Inleveren kan 

direct na verificatie emissiecijfer
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Goedkeuren
• 2e persoon moet inlevertransactie 

verplicht goedkeuren (ingeval 
rekeninginstelling niet is aangepast).

• Fiatteur of andere rekeningbevoegde 
met 2 gebruikersrollen

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



Welke rechten zijn inzetbaar?

• EUA’s en AEUA’s zijn voor stationaire installaties en luchtvaartmaatschappijen 
inzetbaar

• Zwitserse rechten zijn ook inzetbaar voor ETS jaarverplichting (CHU’s & 
CHUA’s)

Emissierechten | EU ETS-register 2021-2030

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


Waar kan ik emissierechten kopen?

EUTL (LINK): informatie beschikbaar over alle rekeninghouders + 
rekeningen in EU ETS-register
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https://ec.europa.eu/clima/ets/


Hoe lang duurt het voordat ik rechten kan 
ontvangen op mijn rekening?

Duur van handelstransactie is afhankelijk van:
• Het overboeken naar een vertrouwde of niet-vertrouwde 

tegenrekening
• Een tegenrekening toevoegen op de lijst van vertrouwde 

tegenrekeningen duurt na initiëren en goedkeuren 4 
werkdagen

Achtergronddocument: EU ETS-register - verwerken transacties in de 4e handelsperiode
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https://www.emissieautoriteit.nl/documenten/hulpdocument/2020/12/02/co2-register-verwerken-transacties-fase-4


Belangrijke aandachtspunten

• Wijzigt er iets aan uw inloggegevens? Dit moet u zelf in EU 
Login wijzigen.

• Zorg voor voldoende aantal actieve gebruiker(s) om rechten 
in te kunnen inleveren 

• Let op termijnen verwerking transacties en begin op tijd
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Handleiding EU ETS-register

• Nalevingshandelingen stap voor stap beschreven in handleiding

• Handleiding is te vinden op beveiligde deel van NEa-website (te 
bereiken via bijv. de helpknop in het EU ETS-register)

Kunt u de handleiding niet vinden? Of lukt het niet om de 
nalevingshandelingen uit te voeren? 

 Neem contact op met de Helpdesk NEa 
• De Helpdesk NEa is iedere werkdag telefonisch bereikbaar tussen 9.00 en 12.00 uur en tussen 15.00 en 

17.00 uur > via telefoonnummer 070 456 80 50. U kunt ook uw vraag stellen aan de helpdesk via 
info@emissieautoriteit.nl
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mailto:info@emissieautoriteit.nl
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