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2. Nieuwe handelsperiode 2021-2030 
EU ETS blijft grootste emissiehandel systeem ter wereld
45 % van totale EU broeikasgasuitstoot
Herziene Richtlijn Emissiehandel 2018 legt krijtlijnen vast
Kosteloze toewijzing nog steeds = HAL * BM * CLF * (CSCF of LRF)
Reeds heel wat reducties gerealiseerd t.o.v. start EU ETS

-35% (op 
EU niveau)
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Cap: jaarlijkse reductie van 2,2% (i.p.v 1,74%)
Op die manier: -43% reductie tegen 2030 t.o.v. 2005

Nieuwe Carbon Leakage lijst (geactualiseerd in 2019)
CLF van 100%
Andere activiteiten: 30% tot 2026, nadien lineair naar 0% tegen 2030
EG: CLF=0% (net zoals in 2013-2020, uitz: stadsverwarming en 
hoogrenderende WKK’s)

Aangescherpte BM waarden
Meer dynamisch systeem van toewijzingen

twee vijfjarige toewijzingsperiodes, met eigen REF periode en eigen HAL
Aanpassingen op basis van het activiteitsniveau

Geen internationale kredieten meer

2. Nieuwe handelsperiode 2021-2030
Belangrijkste wijzigingen?
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Stap 1: gemiddelde broeikasgasintensiteit tijdens 2016 en 
2017 van de 10% meest efficiënte installaties op EU niveau 

Op basis van baseline datarapporten

2. Nieuwe handelsperiode 2021-2030
Update van de benchmarks
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Stap 2: waarden uit stap 1 vergelijken met de 
benchmarkwaarde van de derde handelsperiode 
(gebaseerd op 2007-2008)

jaarlijks verminderingspercentage
moet (volgens de ETS richtlijn) tussen 0,2% en 1,6% liggen

2. Nieuwe handelsperiode 2021-2030
Update van de benchmarks
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Stap 3: jaarlijks verminderingspercentage doortrekken tot 
2023

Vermindering over hele periode moet tussen 3% en 24% liggen

later in de ppt: vermoedelijke resultaten

2. Nieuwe handelsperiode 2021-2030
Update van de benchmarks
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Activity Level Change Verordening (EU) 2019/1842
finaal goedgekeurd in oktober 2019
Algemene regels:

Aanpassing toewijzing o.b.v. rollend tweejaarlijks gemiddeld;
Aanpassing vanaf 15% wijziging t.o.v. HAL, en nadien vanaf elke 5% 
bijkomende wijziging (dus 20%, 25%, 30%, …); 
Minimumdrempel van 100 EUA’s;
Uitzonderingsregels voor efficiëntieverbeteringen en andere 
wijzigingen;
Eerste rapportering in 2021 (gegevens uit 2019-2020)

COM guidance document 7: 
https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/ets/allowances/d
ocs/gd7_activity_level_changes_en.pdf

2. Nieuwe handelsperiode 2021-2030
Dynamische toewijzing o.b.v. activiteitsniveaus
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Voorbeeld

HAL 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Activity Level 100 80 90 79 82 74 97

Gemiddelde(X-1;X-2) 85 84,5 80,5 78 85,5

Wijziging t.o.v. HAL -15,0% -15,5% -19,5% -22,0% -14,5%

Toewijzing (BM=1) 100 84,5 84,5 88 100

Wijzing ≤ 15%  geen aanpassing toewijzing

2. Nieuwe handelsperiode 2021-2030
Dynamische toewijzing o.b.v. activiteitsniveaus
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Voorbeeld

HAL 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Activity Level 100 80 90 79 82 74 97

Gemiddelde(X-1;X-2) 85 84,5 80,5 78 85,5

Wijziging t.o.v. HAL -15,0% -15,5% -19,5% -22,0% -14,5%

Toewijzing (BM=1) 100 84,5 84,5 88 100

Wijzing > 15%  aanpassing toewijzing o.b.v. 
het exacte % wijziging (-15,5%)

2. Nieuwe handelsperiode 2021-2030
Dynamische toewijzing o.b.v. activiteitsniveaus

Enkel indien 
Δ ≥ 100
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Voorbeeld

HAL 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Activity Level 100 80 90 79 82 74 97

Gemiddelde(X-1;X-2) 85 84,5 80,5 78 85,5

Wijziging t.o.v. HAL -15,0% -15,5% -19,5% -22,0% -14,5%

Toewijzing (BM=1) 100 84,5 84,5 88 100

Wijziging blijft binnen het interval 15%-20% 
geen verdere aanpassing toewijzing

2. Nieuwe handelsperiode 2021-2030
Dynamische toewijzing o.b.v. activiteitsniveaus
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Voorbeeld

HAL 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Activity Level 100 80 90 79 82 74 97

Gemiddelde(X-1;X-2) 85 84,5 80,5 78 85,5

Wijziging t.o.v. HAL -15,0% -15,5% -19,5% -22,0% -14,5%

Toewijzing (BM=1) 100 84,5 84,5 78 100

Wijziging gaat naar ander interval (20%-25%) 
 aanpassing toewijzing o.b.v. het exacte % wijziging (-22,0%)

2. Nieuwe handelsperiode 2021-2030
Dynamische toewijzing o.b.v. activiteitsniveaus
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Voorbeeld

HAL 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Activity Level 100 80 90 79 82 74 97

Gemiddelde(X-1;X-2) 85 84,5 80,5 78 85,5

Wijziging t.o.v. HAL -15,0% -15,5% -19,5% -22,0% -14,5%

Toewijzing (BM=1) 100 84,5 84,5 88 100

Wijziging zakt terug tot ≤ 15% t.o.v. HAL 
 Herstel oorspronkelijke toewijzing

2. Nieuwe handelsperiode 2021-2030
Dynamische toewijzing o.b.v. activiteitsniveaus
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Efficiëntieverbetering (enkel voor heat en fuel BMs)

Activiteitsniveau daalt >-15%
Exploitant kan aantonen dat efficiëntieverbetering > 15%
Toewijzing niet bijgesteld

Activiteitsniveau daalt met 35%:
16% efficiëntieverbetering + 19% productiedaling
Daling AAL (35%) >>> verbetering efficiëntie (19%) 
Toewijzing wordt bijgesteld
‘Full application of the rules’

Activiteitsniveau stijgt >+15%
Exploitant kan niet aantonen dat dit niet veroorzaakt is door 
afgenomen efficiëntie 
Toewijzing niet bijgesteld

2. Nieuwe handelsperiode 2021-2030
Dynamische toewijzing o.b.v. activiteitsniveaus
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Agenda
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2. Nieuwe handelsperiode 2021-2030
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o Toewijzing in 2021

4. Monitoring- en rapporteringsverplichtingen 21-25
5. 2030 klimaatplan
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3. SVZ toewijzingen 2021-2025

“in principe” 57%

Carbon Leakage List 2021 – 2030. Decision (EU) 2019/708;
Free Allocation Rules. Regulation (EU) 2019/331;
Allocation Level Changes Regulation. Regulation (EU) 2019/1842
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• Vragen COM ontvangen 
in november 2019

• BE antwoorden bezorgd 
in december 2019

• Inclusief kwestie van 
“electricity generators”

• Vragen COM ontvangen 
op 22 april  en 7 juli 2020

• Waar nodig nam/neemt 
EKG contact op met 
betrokken bedrijven

• BE antwoorden aan COM 
op 2 juni en 30 juli 2020 
(incl. kwestie van 
“electricity generators”)

• Niet relevant voor 
Vlaanderen (WALL wél 
art. 27a)

1 2

3 4

3. SVZ toewijzingen 2021-2025
NIMS assessment door DG CLIMA

• Ontvangen op 11 
september 2020

• In overleg met 
betrokken bedrijven

• BE antwoorden op 30 
september 2020 e.a.

• Afgerond
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Sowieso vertraging op EU niveau geweest

Voor BE eigenlijk alles ‘opgelost’
Goede samenwerking tussen Dep. OMG, VBBV en bedrijven
Duidelijke garanties inzake geharmoniseerde aanpak van COM 
gevraagd bij wijziging status NEG -> EG voor een 7-tal 
installaties (vnl. in voeding) in VL
Laatste issues (vnl. in kader van specific assessments) zijn 
afgerond
Hier en daar zijn BDR (Baseline Data Reports) door bedrijven 
aangepast

3. SVZ toewijzingen – Europees proces
NIMS assessment door DG CLIMA
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Nog te nemen beslissingen op Europees niveau
(laatste timing medegedeeld aan WG III 2-Dec-20)

(1) NIMS Decision
• Internal COM Decision
• Verwachte timing: Q4 2020 (vroeger: Q3 2020)

(2) Benchmarking Decision
• First draft (without numeric values) sent to the CCEG (22.9.2020)
• Presentation of the BM values to WG3 of CCC and discussion with MS on 

24.9.2020 and 2.12.2020;
• 4-weeks open public consultation in December 2020/January 2021;
• Vote in CCC by end of January 2021;
• Daarna: naar Council en Parliament (enkel scrutiny wat betreft al dan 

niet overschrijding bevoegdheden)
• Translation and adoption in February 2021 (+/- 1 maand na stemming).

3. SVZ toewijzingen 2021-2025
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Werd snel duidelijk dat een groot aantal van de product BM, 
zouden geupdate worden met maximale factor (24%)

Ter vergelijking: op dit moment bedraagt CSCF in 2020 +/- 22%
BE benadrukte nauwgezette controle (via specific assessments) van de 
datapoints

Relatief stabiel karakter van de meest recente resultaten (t.o.v. eerdere), was goed 
teken
Specific assessments van installaties werden alvast in BE nauwgezet uitgevoerd 
door consultants/DG CLIMA

BE ondersteunt (nog altijd) vraag naar transparantie (van 
verschillende beroepsfederaties)

DG CLIMA heeft daar min of meer rekening mee gehouden

Bepaling van de BM van de fall backs (heat + fuel)
BE bleef/blijft (als bijna enigste) alternatieve berekening aankaarten
Volgens COM is RL duidelijk (gesteund door Legal Service)

3. SVZ toewijzingen – Europees proces
Berekening benchmarks door DG CLIMA
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WAARDEN IN DE VOLGENDE SLIDES
OP BASIS VAN

WG III 2.12.2020

(IN PRINCIPE DE WAARDEN DIE OOK IN 
PUBLIEKSCONSULTATIE GAAN)

3. SVZ toewijzingen – Europees proces
Berekening benchmarks door DG CLIMA
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Benchmarks update. Refineries
Benchmark #* Preliminary update

1. Refinery products 83 -24%

Benchmarks update. Iron & Steel

* Applied update rate of “hot metal benchmark” in line with ETS Directive 10a (2), 0,2% per year. Data from
installations received and analysed.

Benchmarks update. Non-ferrous metals
Benchmark # Preliminary update

8. Pre-bake anode 15 -19,11%

9. [Primary] aluminium 25 -4,66%

Benchmark # Preliminary update

2. Coke 33 -24%

3. Sintered ore 23 -7,92%

4. Hot metal 25 -3%* / -3%

5. EAF carbon steel 76 -24%

6. EAF high allow steel 81 -24%

7. Iron casting 33 -15,32%

# represents the number of sub-installations participating in the
benchmarking curve.24



Benchmarks update. Cement and lime sectors
Benchmark # Preliminary update

10. Grey cement clinker 192 -9,62%

11. White cement clinker 12 -3%

12. Lime 168 -24%

13. Dolime 30 -24%

14. Sintered dolime 4 -3%

Benchmarks update. Glass sector
Benchmark # Preliminary update

15. Float glass 41 -11,94%

16. Bottles and jars (colourless) 89 -24%

17. Bottles and jars (coloured) 92 -22,60%

18. Continuous filament glass 14 -24%

25



Benchmarks update. Ceramics
Benchmark # Preliminary update

19. Facing bricks 73 -24%

20. Pavers 34 -24%

21. Roof tiles 89 -16,51%

22. Spray dried powder 118 -24%

Benchmarks update. Other construction products

Benchmark # Preliminary update

23. Mineral wool 63 -22,24%

24. Plaster 12 -15,96%

25. Dried secondary gypsum 28 -24%

26. Plasterboard 45 -24%
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Benchmarks update. Pulp & Paper

Benchmark # Preliminary update

27. Short kraft fibre pulp 29 -24%

28. Long kraft fibre pulp 45 -24%

29. Sulphite, thermo-mech. and mech. pulp 35 -24%

30. Recovered paper pulp 256 -24%

31. Newsprint 24 -24%

32. Uncoated fine paper 90 -24%

33. Coated fine paper 65 -24%

34. Tissue 127 -24%

35. Testliner and fluting 114 -24%

36. Uncoated carton board 72 -24%

37. Coated carton board 46 -24%
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Benchmarks update. Chemicals
Benchmark # Preliminary update

38. Carbon black 12 -24%

39. Nitric acid 57 -24%

40. Adipic acid 5 -24%

41. Ammonia 31 -3%

42. Steam cracking 38 -3%

43. Aromatics 30 -24%* / -24%

44. Styrene 11 -24%

45. Phenol / acetone 7 -24%

46. Ethylene oxide / Ethlene glycol 12 -24%

47. Vinylchlorid-Monomer (VCM) 20 -24%

48. S-PVC 16 -22,68% 

49. E-PVC 9 -24%

50. Hydrogen 44 -24%* / -24%

51. Synthesis gas 9 -24%* / -24%

52. Soda ash 11 -24%

* ETS Directive 10a (2). Aromatics, hydrogen and syngas benchmarks shall be adjusted by the same percentage as the
refineries benchmark.
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Benchmarks update. Fall-backs

Benchmark # Preliminary update

Heat 6.376 -24%

Fuel 2.682 -24%

 Driven by installations using biomass and cogeneration, the heat
and fuel benchmarks are likely to be reduced by 24% (maximum
update rate). Heat benchmark sub-installations (incl. district
heating represent around 25% of the emissions, fuel benchmark
sub-installations represent around 8% of the emissions).
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Nog te nemen beslissingen op Europees niveau
(laatste timing medegedeeld aan WG III 2-Dec-20)

Van zodra alle NIMs zijn afgehandeld, alle BM beslist zijn, en alle 
Lidstaten voorlopige toewijzingen hebben berekend, kan noodzaak 

van CSCF toepassing worden onderzocht

(3) Commission Decision on CSCF
• Preparation and submission of NIMs BM tool to MS in January 2021;
• MS run the NIMs tool and prepare the preliminary annual amount of free 

emissions allowances to each installation;
• MS submit the preliminary NIMs two weeks after the adoption of the BM 

regulation;
• The COM calculates the CSCF;
• Commission decision on CSCF envisaged in mid-April 2021

3. SVZ toewijzingen 2021-2025
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Algemene verwachting: geen toepassing van CSCF 
(waardoor wél toepassing LF)

Geen toepassing van CSCF betekent dat er wél LF wordt 
toegepast voor de installaties die als EG werden geïdentificeerd
Deze LF bedraagt:

2021 2022 2023 2024 2025

factor 0,8562 0,8342 0,8122 0,7902 0,7682

- t.o.v. berekende 
toewijzing

14% 17% 19% 21% 23%

3. SVZ toewijzingen – Europees proces
Berekening CSCF door DG CLIMA

7/12/2020 │31



Nog te nemen beslissingen op Europees niveau
(laatste timing medegedeeld aan WG III 2-Dec-20)

TENSLOTTE

(4) Commission Decision on Free Allocation
• Preparation and submission of NIMs CSCF tool after the 

calculation of CSCF (if <1) to MS in April 2021
• MS submit the final annual amount of free emissions allowances 

two weeks after the adoption of the CSCF decision
• NAT Commission decision envisaged in early June 2021

3. SVZ toewijzingen 2021-2025
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3. SVZ toewijzingen 21-25 – VL
Baseline datarapporten

BDRs voor 2021-2025 in juni 2019 ingediend
Aanvaarde versie zal in verschillende stappen aan 
bedrijven terug bezorgd worden:

Na finale aanvaarding NIMs (Q4 2020-Q1 2021)
Na aankondiging BM waarden (Q1 2021) en CSCF (Q2 2021)

Initiële toewijzing + correctie

Initiële toewijzing op basis van historisch 
activiteitsniveau (HAL)

In principe gestort op 28 februari (maar dus later, 
mogelijks “early June”) op de exploitanttegoedrekening

Nadien correctie op basis van ALC rapport
Eventueel wordt een deel terug- of bijgestort
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3. SVZ toewijzingen – Vlaams proces
Toewijzing in 2021: ministeriële besluiten

Onderscheid tussen “voorlopige” en “definitieve”
Voorlopige: mét toepassing BM, maar zonder ev. CSCF of LF
Definitieve: mét toepassing BM, mét ev. CSCF en met LF

Individuele besluiten
gericht aan de exploitant, per e-mail verstuurd

Geen gebruik van mogelijkheid van delegatie
Besluiten ondertekend door de minister (zoals vorige periodes)

Timing (onder voorbehoud !!, indicatief !!):
voorlopige: Q1 2021 (Feb-Maa 2021?)
definitieve: Q2 2021 (Juni 2021?)

Niet echt “probleem”: 2021 EUAs kunnen sowieso niet gebruikt 
worden voor afrekening uitstoot 2020 (geen “borrowing”)
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Agenda

1. Inleiding
2. Nieuwe handelsperiode 2021-2030
3. SVZ toewijzingen 2021-2025
4. Monitoring- en rapporteringsverplichtingen 21-25

o Monitoringmethodiekplan 21-25
o Nieuw sjabloon MP 21-25
o Emissiejaarrapport: 2020 + aanpak 21-30
o ALC rapport
o Verificatie EJR en ALC

5. 2030 klimaatplan
6. Varia
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 Risico op verhoging administratieve lasten

MP emissies EJR Verbeterings 
-verslag

+ verificatie-
rapport

MMP ALC rapport

• Jaarlijks te rapporteren
• Regelt ook sluitingen & greenfields

Geldig per toewijzingsperiode 
behoudens wijzigingen

+ verificatie-
rapportGeldig per toewijzingsperiode 

behoudens wijzigingen

4. MR verplichtingen 2021-2025
Toekomstige rapporteringscyclus 2021-2030
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Ingediende herwerkte MMPs
Advisering door VBBV
Afstemming met BDRs (NIMs assessment)
Goedkeuringen zijn lopende
Laatste goedkeuring door DOMG nagestreefd tegen 31-Dec-2020

Bestandsnamen (!):
Goedgekeurde MMPs: VER-MMP21-25-vs1 (en 1 zip-file voor Bijlagen: ook 
vs1)
Volgende versie: VER-MMP21-25-vs2
vanaf een Bijlage wijzigt: ook versiebeheer

4. MR verplichtingen 2021-2025
Toekomstige rapporteringscyclus 2021-2030

Monitoringmethodiekplan
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Geldig voor de volledige toewijzingsperiode (2021-2025) 
behoudens wijzigingen

SWs: nieuwe versie MMP maken, versiebeheer via tabblad A en 
indienen bij VBBV (+ meldingsformulier)
NSWs: bijhouden in logboek NSWs en op einde van het jaar 
integreren + indienen bij VBBV (zonder meldingsformulier)
TWs: bijhouden in logboek en indienen ter goedkeuring bij VBBV 
(+meldingsformulier)

Handleiding en sjablonen op dit moment in ontwikkeling 
(nog ONTWERP) (al te raadplegen op website)

4. MR verplichtingen 2021-2025
Toekomstige rapporteringscyclus 2021-2030

Monitoringmethodiekplan
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Herziening MR verordening

4. MR verplichtingen 2021-2025

Basisverordening voor handelsperiode 2021-2030:
COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) 2018/2066 of 19 
December 2018
Bevatte geen grote veranderingen t.o.v. de huidige periode (+/- copy 
paste)

Laatste wijzigingen pas goedgekeurd op CCC van 25 november 
2020 (schriftelijke procedure)

Enkel een geconsolideerde versie met de laatste op CCC gestemde 
aanpassingen beschikbaar
Binnenkort een geconsolideerde versie met wijzigingen t.o.v. de 
handelsperiode 2013-2020

Belangrijkste laatste wijzigingen:
Duurzaamheidscriteria biomassa (van toepassing vanaf 1/1/2022)
Behandeling groen gas (van toepassing vanaf 1/1/2022)

Geen voorstellen inzake CCU
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4. MR verplichtingen 2021-2025

Duurzaamheidscriteria biomassa als voorwaarde voor 
zero rating

Paragraaf 5 in artikel 38 (nieuw), die verwijst naar REDII criteria 
en uitzonderingen formuleert:

‘Where reference is made to this paragraph, biofuels, bioliquids
and biomass fuels used for combustion shall fulfil the
sustainability and the greenhouse gas emissions saving criteria
laid down in paragraphs 2 to 7 and 10 of Article 29 of Directive
(EU) 2018/2001. [zonder in detail te gaan]
Where the biomass used for combustion does not comply with
this paragraph, its carbon content shall be considered as fossil
carbon.’

Herziening MR verordening
(laatste wijzigingen)
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4. MR verplichtingen 2021-2025

Behandeling groen gas
Paragraaf 4 in artikel 39 (nieuw), die verwijst naar REDII criteria 
en uitzonderingen formuleert:

‘The operator may determine the biomass fraction using purchase
records of biogas of equivalent energy content, provided that the
operator provides evidence to the satisfaction of the competent
authority that:
(a) there is no double counting of the same biogas quantity, in
particular that the biogas purchased is not claimed to be used by
anyone else, including through a disclosure of a guarantee of
origin as defined in Article 2(12) of Directive (EU) 2018/2001;
(b) the operator and the producer of the biogas are connected to
the same gas grid. […]’

Herziening MR verordening
(laatste wijzigingen)
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Door late stemming MRR
MP template pas “endorsed” door het CCC op 26-Nov-2020

Nieuw sjabloon: Europees XLS-bestand
Harmonisatie op EU niveau en conform nieuwe MRR
Voorbereiding op eventuele overstap naar DECLARE
Voorlopig enkel EN versie (NL pas in jan/feb 2021)
Januari-februari 2021: Update van GD1 vanwege COM

Vandaar: wijziging deadline
Deadline indiening: 4 weken na publicatie NL versie sjabloon 
op onze website

Indienen via mail naar vbbv@vbbv.be
Goedkeuring door VEKA op 30-Apr-2021 (indicatief)

4. MR verplichtingen 2021-2025
Toekomstige rapporteringscyclus 2021-2030

Monitoringplan
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Geldig voor de volledige toewijzingsperiode (2021-2025) 
behoudens wijzigingen (zelfde aanpak als bij MMP)

SWs: nieuwe versie MP maken, versiebeheer via tabblad A en 
indienen bij VBBV (+ meldingsformulier)
NSWs: bijhouden in logboek NSWs en op einde van het jaar 
integreren + indienen bij VBBV (zonder meldingsformulier)
TWs: bijhouden in logboek en indienen ter goedkeuring bij VBBV 
(+meldingsformulier)

Bestandsnamen (!):
Initiële MP: VER-MP21-25-vs1
Volgende versie: VER-MP21-25-vs2
Zelfde methode voor bijlagen!

4. MR verplichtingen 2021-2025
Toekomstige rapporteringscyclus 2021-2030

Monitoringplan
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Er wordt gewerkt met vaste bijlagen (die voor een groot 
stuk huidige delen uit het bestaande MP 2020 zullen moeten 
bevatten):

• bijlage 1: het schema van de installatie
• bijlage 2: tabel meetinstrumenten
• bijlage 3: onzekerheidsberekeningen
• bijlage 4: fiches per bronstroom met detailbepaling hoeveelheid, 
calorische onderwaarde (CW) en emissiefactor (EF) 
• bijlage 5: risicoanalyse
• vanaf bijlage 6: eventuele bijkomende bijlagen.

4. MR verplichtingen 2021-2025
Toekomstige rapporteringscyclus 2021-2030

Monitoringplan
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Handleiding en sjablonen op dit moment in ontwikkeling 
(nog ONTWERP) (al te raadplegen op website)

Aanpak categorisering van bronstromen
Initiële MP 2021-2025: grootte van de bronstroom volgens EJR ’19
Jaarlijks nagaan (na verificatie EJR) of een evt. gewijzigde 
categorisering een aanpassing van de monitoringmethode 
impliceert

Verstrenging van de monitoringmethode  SW
Versoepeling van de monitoringmethode

Geen financiële winst  behoud huidige monitoringmethode
Wel financiële winst  SW

4. MR verplichtingen 2021-2025
Toekomstige rapporteringscyclus 2021-2030

Monitoringplan
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Aanpak installatiecategorie of klasse
Initiële MP 2021-2025: o.b.v. gemiddelde emissies 2013-2019
Jaarlijks nagaan (na verificatie EJR) of een evt. gewijzigde klasse 
een aanpassing van de monitoringmethode impliceert
Enkel in die gevallen een wijziging van de installatiecategorie 
doorvoeren

Aanpak wijzigingen in emissiebronnen
< 3 MWh  bijhouden als NSW
> 3 MWh  SW doorvoeren

4. MR verplichtingen 2021-2025
Toekomstige rapporteringscyclus 2021-2030

Monitoringplan
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Kort overlopen van het sjabloon

Meer info zal aangevuld worden via verdere toelichting op 
onze website (nu ontwerp)

Toelichting bij de overstap op het nieuw sjabloon 
monitoringplan in de handelsperiode 2021-2030 
Toelichting en sjablonen wijzigingen aan een monitoringplan in 
de handelsperiode 2021-2030

4. MR verplichtingen 2021-2025
Toekomstige rapporteringscyclus 2021-2030

Monitoringplan
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Rapportering ETS uitstoot 2020: gekende aanpak
Vlaamse webapplicatie ETS rapporteringstool 
Deadline: 14 maart 2021 (EJR + VR)

Rapportering ETS uitstoot 2021
Keuze tussen huidige aanpak en Europese tool DECLARE wordt 
later gemaakt
Zelfde timing blijft behouden (14 maart voor geverifieerde 
emissies van het voorgaande jaar)

4. MR verplichtingen 2021-2025
Toekomstige rapporteringscyclus 2021-2030

Emissiejaarrapport
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Sjabloon: Europees xls-bestand 
Indicatieve NL versie gepubliceerd op onze website
Sterk gelijkend op reeds ingediende BDR
Regelt ook sluitingen en greenfields (vergunning na 30/6/2019) 

Eerste rapport indienen in jaar NA eerste volledige kalenderjaar:
Gestart in juli 2019  eerste keer indienen tegen 11 juni 2021
Gestart in mei 2020  eerste keer indienen tegen 14 maart 2022
Vergunning tussen 1/7/2019-31/12/2020 
 nieuwkomer voor zowel fase 3 als fase 4

4. MR verplichtingen 2021-2025
Toekomstige rapporteringscyclus 2021-2030

Rapport over het activiteitsniveau
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Procedure
• Enkel voor installaties met gratis toewijzing
• Jaarlijks indienen via specifieke IT-toepassing (zelfde gebruikersbeheer als 

EJR) tegen 14 maart
• Eerste keer in 2021 (AL van 2019 en 2020), deadline: 11 juni 2021 (definitieve 

BDR nodig)
Impact op toewijzing?
• Sowieso (in principe) niet vóór eerste verlening van eerst jaar 

handelsperiode 2021-2030 
• Intentie is om initiële toewijzing steeds te verlenen (op 28 februari), en pas 

achteraf te “corrigeren” in min of plus
kort overlopen van het sjabloon

4. MR verplichtingen 2021-2025
Toekomstige rapporteringscyclus 2021-2030

Rapport over het activiteitsniveau
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4. MR verplichtingen 2021-2025
Toekomstige rapporteringscyclus 2021-2030

Belangrijkste wijzigingen:
Ook nog aanpassingen via schriftelijke stemmingsprocedure op CCC op 
25 november 2020
Opname regels omtrent verificatie ALC rapporten:

Bepalen o.a. dat voor eerste ALC rapport een plaatsbezoek verplicht is
5 jaarlijkse rotatie van de hoofdauditors van verificateurs, met een 
pauze van 3 jaar
AVR in lijn gebracht met recente herzieningen van de relevante (ISO-
normen) 
Toestemming virtuele plaatsbezoeken in geval van overmacht onder 
specifieke voorwaarden (ook reeds voor verificatie EJR in 2021)

Verificatie Rapporten: herziening AV verordening
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4. By way of derogation from paragraph 3, where a large number of installations
or aircraft operators are affected by the similar serious, extraordinary and 
unforeseeable circumstances, outside the control of the operator or aircraft 
operator, and immediate action is needed because of legally imposed national 
health reasons, the competent authority may authorise verifiers to carry out 
virtual site visits without a need for an individual approval referred to in 
paragraph 3 provided that:
(a) the competent authority has established that there are serious extraordinary 
and unforeseeable circumstances, outside the control of the operator or aircraft 
operator and immediate action is needed because of legally imposed national 
health reasons;
(b) the operator or aircraft operator informs the competent authority about the 
verifier’s decision to carry out a virtual site visit, including the elements specified 
in paragraph 2.
The competent authority shall review the information provided by the operator 
or aircraft operator in accordance with point (b) during the assessment of the 
operator’s or aircraft operator’s report and inform the national accreditation 
body about the outcome of the assessment.

4. MR verplichtingen 2021-2025
Virtual site visite (artikel 34a)
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Verificatie Rapporten

Sjabloon: Europees xls-bestand
• Apart sjabloon voor EJR en rapport over het activiteitsniveau
• Sjabloon voor rapport over het activiteitsniveau eind 2020 beschikbaar

Procedure 
• Jaarlijks in te dienen, samen met respectievelijk rapport, via IT-toepassing

4. MR verplichtingen 2021-2025
Toekomstige rapporteringscyclus 2021-2030
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Agenda

1. Inleiding
2. Nieuwe handelsperiode 2021-2030
3. SVZ toewijzingen 2021-2025
4. Monitoring- en rapporteringsverplichtingen 21-25
5. 2030 klimaatplan
6. Varia
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5. 2030 klimaatplan
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Klimaatdoelstelling 2030 van -40% naar  -55% ?
Huidige BKG-emissies 25 % onder niveau 1990

5. 2030 klimaatplan
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Europese Raad oktober 2014

Ten opzichte van 1990

Ten opzichte van 2005

5. 2030 klimaatplan
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Europese Raad december 2020?

Ten opzichte van 1990

Ten opzichte van 2005

- 55 % ?

- 39 % ?

- 65 % ?

5. 2030 klimaatplan

7/12/2020 │58



5. 2030 klimaatplan
Impact op cruciale elementen?
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• Gevolgen voor toepassingsgebied?
• Maritieme Emissies ?
• Gebouwen en transport?
• 1 of meerdere systemen?

• Hoe ambitieniveau aanscherpen?
• Lineaire reductiefactor? Market Stability reserve? 

Hercalibratie?
• Vermijden carbon leakage

• Gevolgen voor toewijzing van emissierechten
• Rol van Carbon Border Adjustments?

 2030 beslissing deze week
 herziening Richtlijn Emissiehandel tegen juni 2021

5. 2030 klimaatplan
Impact op cruciale elementen?
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Agenda

1. Inleiding
2. Nieuwe handelsperiode 2021-2030
3. SVZ toewijzingen 2021-2025
4. Monitoring- en rapporteringsverplichtingen 21-25
5. 2030 klimaatplan
6. Varia

o VEKA
o Afronden handelsperiode 2013-2020
o Europees Innovatiefonds: 2de call voor kleinschalige projecten
o NIMs installation IDs
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• Vanaf 1 januari 2021 opvolging emissiehandel vanuit het VEKA
• Vlaams Energie-en Klimaatagentschap
• Bestaande uit: VEA (Vlaams Energieagentschap) en groot deel van 

Afdeling EKG (Team Klimaat e.a.)

• Contact ETS: Naomi Cambien, Jorre De Schrijver, Tomas Velghe
emissierechten@vlaanderen.be

• In samenwerking met het Verificatie Bureau Benchmarking 
Vlaanderen
• verificatie van de Monitoringplannen
• verificatie van de Monitoringmethodologieplannen

6. Varia
VEKA gaat van start
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6. Varia

Afronden van handelsperiode 2013-2020

Rapporteren van geverifieerde emissies tegen 14 maart ‘21
Via IT-tool

Inleveren van emissierechten tegen 30 april ‘21
Niet ingeleverde emissierechten worden gebanked naar volgende 
periode
Laatste kans om kredietrechten te gebruiken

Aanpassing toewijzing emissierechten 13-20
Geen verplichte melding van gedeeltelijke sluiting/cap vermindering ‘20
Asap indiening bijkomende aanvraag voor capaciteitsuitbreidingen
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6. Varia

2de call Europees Innovatiefonds

• De tweede oproep richt zich op projecten met een totale kapitaalkost 
beneden 7,5 mio euro. 

• Deze oproep voor kleinschaliger projecten biedt als voordeel dat de 
aanvraag- en selectieprocedures vereenvoudigd werden.

• Meer info over deze 2de call van het fonds en deze tweede oproep kan je 
terugvinden op de https://ec.europa.eu/clima/policies/innovation-
fund_en#tab-0-2

Contact VLAIO:

Bart De Caesemaeker bart.decaesemaecker@vlaio.be of Pascal Verheye 
pascal.verheye@vlaio.be
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NIMs installation IDs gepubliceerd op onze website:
https://omgeving.vlaanderen.be/eu-ets-vaste-installaties-
cijferoverzicht-vlaanderen-toewijzingen-en-emissies

 Indien twijfel: neem contact op met 
emissierechten@vlaanderen.be

6. Varia
NIMs IDs
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Bedankt voor
uw aandacht!
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