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Kennisgeving nationale toewijzingsbesluit broeikasgasemissierechten 

2021–2025

De Minister van Economische Zaken en Klimaat geeft, gelet op artikel 16:30, vierde lid, van de Wet 
milieubeheer, kennis van het nationale toewijzingsbesluit broeikasgasemissierechten 2021–2025.

Wat staat er in het nationale toewijzingsbesluit? 

In het nationale toewijzingsbesluit is de jaarlijkse kosteloze toewijzing van broeikasgasemissierechten 
opgenomen voor de periode 2021–2025 aan broeikasgasinstallaties welke op grond van de EG-richtlijn 
handel in broeikasgasemissierechten in deze periode deelnemen aan dat systeem.

In het voorliggende nationale toewijzingsbesluit (hierna: NTB) zijn deze cijfers nog niet publiekelijk 
beschikbaar. Dit komt omdat de kosteloze toewijzing wordt berekend op basis van benchmarkwaarden 
die nog niet beschikbaar zijn.

In Bijlage I, behorend bij het NTB, worden de betreffende broeikasgasinstallaties vermeld. De precieze 
berekening per broeikasgasinstallatie is weergegeven in een bedrijfsspecifieke bijlage II. Bijlage II 
bevat vertrouwelijk medegedeelde bedrijfs- en fabricagegegevens en zal op grond van artikel 10 van 
de Wet openbaarheid van bestuur niet ter inzage worden gelegd.

Tevens is in dit NTB bepaald welke broeikasgasinstallaties op grond van artikel 27bis van de 
EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten bij de Europese Commissie zijn gemeld voor 
uitsluiting van dat systeem.

De kennisgeving van het ontwerpbesluit is op 17 april 2020 gepubliceerd in de Staatscourant (Stcrt. 
2020, 21433). Gedurende een periode van zes weken kon een ieder een zienswijze indienen. De 
reacties op de zienswijzen zijn verwerkt in het besluit.
Het besluit wordt ingevolge artikel 16.30, vierde lid, van de Wet milieubeheer toegezonden aan de 
Europese Commissie. De Europese Commissie maakt een beoordeling van het nationaal toewijzings-
besluit en kan aanwijzingen geven tot aanpassing. Mocht het besluit naar aanleiding van de beoorde-
ling van de Europese Commissie moeten worden aangepast, dan wordt het besluit gewijzigd. Hiervan 
wordt kennisgeving gedaan. Dan begint ook de termijn voor het instellen van beroep door belangheb-
benden. Ook als het besluit niet gewijzigd wordt, wordt hiervan mededeling gedaan. Op dat moment 
begint de beroepstermijn.

Waar kunt u de stukken inzien? 

U kunt het NTB inzien op www.emissieautoriteit.nl.

Daarnaast kunt u het NTB op papier inzien, na het maken van een afspraak, op de volgende locatie:

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Bezuidenhoutseweg 73, Den Haag.

U kunt hiervoor telefonisch een afspraak maken: 06-52 74 02 39

Het NTB is tevens via het NEa-portaal toegezonden aan de exploitanten van broeikasgasinstallaties 
waarvan de bijlage II gewijzigd is ten opzichte van het ontwerp NTB.

Beroep tegen dit besluit 

Personen of instanties die op het ontwerp NTB een zienswijze hebben ingebracht, kunnen tegen het 
NTB beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Dit beroep kan 
ingesteld worden tot zes weken na de dat van bekendmaking van het NTB in de Staatscourant, 
overeenkomstig artikel 16.30a, derde lid, tweede volzin, in samenhang met artikel 16.30, vierde lid, van 
de Wet milieubeheer.
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