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Agenda
• Inleiding: wat is ETS?

• Hoe wordt WKK behandeld in ETS?

• Even een stap terug: evolutie van het ETS systeem doorheen de handelsperiodes

• Fit for 55 en ETS
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Emission Trading System (ETS)

CO2
CO2

= geverifieerde emissies 

energie

Grondstoffen

Product

 Bedrijf moet via jaarlijks emissierapport rapporteren hoeveel ton CO2 er wordt 
geproduceerd

 Voor elke geproduceerde ton CO2 moet er een emissie recht worden ingeleverd



ETS bepaalt maximale hoeveelheid CO2

• Sectoren onder ETS systeem halen 2020 doelstelling

4

 -

 500

 1.000

 1.500

 2.000

 2.500

2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

M
to

n 
CO

2,
eq

ETS cap

2005-2020 -20%

 -43% target

 -61% target (Fit for 55
Proposal EC)

verified emissions



ETS zet een prijs op CO2 door CAP and TRADE
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• De koolstofprijs is een resultaat van  

• Vraag: reële emissies

• Aanbod: totale hoeveelheid emissierechten beschikbaar

• De manier van toekennen (allocatie of veiling, …) heeft geen impact op de 
CO2-prijs



1 CAP, 2 sectoren
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TRADE: Aankoop en verhandelen van 
emissierechten
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Carbon 
market

SalePurchase

CO2 = Veilingopbrengsten voor lidstatenPrijs op CO2 emissies



• Industrie die opereert op de wereldmarkt is blootgesteld aan internationale 
concurrentie

 Vrije allocatie om carbon leakage te vermijden

Industrie opereert internationaal
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Vrije allocatie op niveau van de 10% beste 
installaties
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54 product benchmarks
~70% van de emissies
ton CO2/ton product

Productie gerelateerde ETS-emissies

Meetbare warmte buiten 
productbenchmark

~20% van de emissies
ton CO2/GJ energie

Op basis van
• Efficiënte technologie
• Wijdverspreide energiebron: 

aardgas
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43% van totale hoeveelheid emissierechten kan gratis worden toegewezen
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24%

MSR
1.924  mln

EUA 15/5/21

Auctioning 
Volume

If TNAC > 833 million

If TNAC < 400 million

Intake rate 24% 

Outtake 100 million

Functioning MSR

Invalidation
rule (from 2023):
EUA MSR > EUA 

auctioned previous 
year:  not valid
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TNAC = surplus EUA  (demand vs supply) and is calculated each year

 Elk jaar gaan een deel beschikbare emissierechten naar de MSR (of 
omgekeerde beweging)

 Berekening gebeurt op basis van overschot emissierechten vergeleken met 
geverifieerde emissies
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>20 MWth

WKK

Case: “electricity generator”
via kwalitatieve WKK

Verplichting inlevering
emissierechten per uitgestoten

CO2 van fossiele aard

Anno 2022: verschillende situaties
afhankelijk van ‘electricity generator’
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>20 MWth

Allocatie volgens
benchmark level

Case: 
geen lokale elektriciteitsproductie

Allocation volgens BM level 
verminderd met 
-14% in 2021 en

-34% in 2030

Verplichting inlevering
emissierechten per uitgestoten

CO2 van fossiele aard
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ETS.0
Start van het ETS (2005-2007) en 2008-2012

• Voor energie intensieve industrie en power sector (40% van de Europese
emissies)

• Inlevering rechten voor CO2 van fossiele aard

• Lidstaten alloceerden rechten aan installaties en de som van de nationale
allocaties (NAP’s) vertegenwoordigde de Europese allocatie.

• Allocatie voornamelijk door grandfathering (gebaseerd op historische emissies)
inclusief elektriciteitssector

• In Vlaams toewijzingsplan werd allocatie voor de elektriciteitsproductie op basis van
aardgas toegewezen in de periode 2008-2012
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Prijsvormingsmechanisme elektriciteitssector 
2008-2012

• Marginale centrale bepaalt de prijs: CO2 kosten worden in de marginale prijszetting 
ingerekend 

• CO2 kosten voor elektriciteitscentrales werden (t.e.m. 2012) grotendeels 
gecompenseerd door allocatie 

• CO2 bonus wordt doorgerekend over alle geleverde MWh
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Prijsevoluties tijdens de periode 2005-2007

• Crash in 2006: overallocatie van 4% in 2005 en geen mogelijkheid tot transfer 
van rechten naar de volgende periode 

• Prijs voor de rechten van periode 2008-2012 houdt stand 

Bron: Fortis May 2007
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Prijsevolutie tijdens de periode 2008-2012
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• Sterke daling van de CO2 prijs na 2008 Q4 te wijten aan de economische crisis die tot 
spectaculaire emissiereducties geleid heeft
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Industrial production index



Behandeling WKK doorheen de fases van ETS
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ETS.1: ETS redesigned 2013-2020

• Verbreding van de scope:

• Bijkomende BKG zoals N2O

• Bijkomende energie-intensieve activiteiten

• Later ook toevoeging van luchtvaart

• Invoering van een EU-wide top down CAP (-21% in 2020 tov 2005) met een jaarlijkse
lineaire reductie factor (LRF) van -1.74% per jaar

• Vrije allocatie voor industrie op basis van benchmarks

1997 2005 2008 2012

Test period 1st period

ETS.0 ETS.1

2nd period

Copenhagen protocol?

2020
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Prijsvormingsmechanisme elektriciteitssector 
2013-2020

• Geen allocatie meer voor elektriciteitsproducenten (definitie electricity generator) vanaf 
2013

• CO2 bonus, bepaald door de marginale centrale blijft wel bestaan en blijft 
doorgerekend over alle geleverde MWh

• Speciaal artikel ingevoerd voor WKK: behoud van vrije allocatie voor 
elektriciteitsproductie afkomstig van een kwalitatieve WKK, máár gereduceerd 
met de lineaire reductiefactor (LRF)
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ETS werkt: CO2 verminderen aan de laagste
kost, maar… prijs niet gewenst

• Als gevolg van vraag en aanbod, wat de basis is van een trading system, daalde de prijs

• Lagere windfall profits voor elektriciteitssector

• Lagere veilinginkomsten voor lidstaten

• Verschillende ingrepen werden doorgevoerd om naar prijsregulering te gaan

• 2014: Backloading beslissing: rechten tijdelijk uit het systeem halen door veiling van 900 million
EUA’s (2014-2016) uitgesteld naar het einde van de handelsperiode

• 2015: Beslissing om een Market Stability Reserve (MSR) in te voeren waarin rechten 
gereserveerd worden zolang er “meer EUAs zijn dan nodig”

• 2018: ETS review 2021-2030: Beslissing om rechten in de MSR vanaf 2024 structureel te 
vernietigen

22EEX – market data

~ x 5

Final decision on 
ETS phase IV review

MSR-decision
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ETS.2: ETS review 2021-2030
• Verstrenging EU-wide CAP (-43% in 2020 tov 2030) met een jaarlijkse lineaire

reductie factor (LRF) van -2,2% per jaar

• Automatische vernietiging van emissierechten in de market stability reserve (MSR)
(leidt mogelijks tot de vernietiging van 2,3 miljard emissierechten)

• Dalende bescherming van internationaal concurrerende industrie

• Dalend en beperkt budget (44% of EU CAP)

• Benchmarkniveau wordt jaarlijks verminderd met een bepaald percentage tussen
0,2% en 1,6% per jaar
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Update meetbare warmte benchmark
• Welke warmteopwekkingstechnologie ligt in lijn met een dalende emissie performatie?
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BioWKK met welke biomassa criteria?
• Criteria uit de RED als voorwaarde te stellen voor het inrekenen van biomassa CO2 als

neutraal: Goed of slecht idee?

• Duurzaamheidscriteria: impact op indirect land-use en biodiversiteit

• Energie-efficiëntie criteria voor elektriciteit uit biomassa

• BKG-reductie criteria: gebruiksfase en transportfase van de biomassa: minstens
70% minder CO2 uitstoten in vergelijking met de ‘oude’ installatie

 Interferenties tussen wetgeving waardoor investeringskader onduidelijk wordt
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Brandstof in ‘oude’ 
situatie

BKG voorwaarde voldaan bij 
investering bioWKK?

Opmerking

Boiler op steenkool ja

Boiler op aardgas ? Afhankelijk van efficiëntie

Boiler op biomassa ? investering zelf geen bijkomende 
BKG-besparing



Electricity generator
• Definitie sinds 2009

• Indien een site onder ETS valt door verbranding van brandstoffen

• minstens 1 jaar vanaf 2005 elektriciteit op een gegeven moment geproduceerd én
verkocht heeft

• Allocatie: Enkel allocatie voor warmte mogelijk indien kwalitatieve WKK maar
verminderd met LRF:
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LRF

2013 -1,74%

2014 -1,74%

2015 -1,74%

2016 -1,74%

2017 -1,74%

2018 -1,74%

2019 -1,74%

2020 -1,74%

-14%

LRF

2021 -2,2%

2022 -2,2%

2023 -2,2%

2024 -2,2%

2025 -2,2%

2026 -2,2%

2027 -2,2%

2028 -2,2%

2029 -2,2%

2030 -2,2%

-34%



Behandeling WKK doorheen de fases van ETS
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CO2

14/7/22: Fit for 55 package - Proposed 
policies to achieve 55 % target by 2030

EU – ETS
- strengthen cap from 43% to 61%

- Expansion to maritime, buildings 
and road transport sectors

- Introduction carbon boarder 
adjustment measure (CBAM)

Energy efficiency
- Increase EU EE target of 32,5% 

to 36-39% 

- Cap energy consumption

Renewable Energy
- Increase EU RE target of 32%  

to 40%

- Renewable H2 target (50%) and 
industrial target (annual increase 
1,1%)

Road Transport CO2

- strengthen CO2 standards 
for cars and vans

- Reflection of phase-out 
target date for internal 
combustion engines

Sustainable carbon cycles
- 5 Mt CO2 should be annually 

removed from atmosphere and 
permanently stored

- 20% carbon in chemicals an plastic 
products should be from sustainable 
non-fossil sources

- Reporting origin of any ton CO2 
captured, transported, used.

Effort Sharing (including
non –ETS industry)

- Increase target of 30% to 
40% 

- Reduced scope or potential 
future repeal if all emissions 
are covered by other policy 
instruments  To be achieved by additional regulation of Member states



Fit for 55 en ETS

• Hogere Emissie reductie doelstelling (61%) en hogere LRF 
(4,2%)

• One off reduction emissies

• Versterking MSR

• Strengere Benchmarks update 

• Introductie CBAM en afbouw gratis emissierechten voor 
CBAM sectoren (inclusief voor export)

• Afschaffing definitie electricity generator
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Oorlog in Oekraïne heeft enorme impact 
op gasprijzen
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Fit for 55 en hoge gasprijzen hebben 
grote impact op CO2 prijs
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Final decision on 
ETS phase IV review

Fit  for 55

CO2 prijs is drastisch toegenomen door nieuwe reductiedoelstelling en hoge 
gas prijzen terwijl carbon leakage bescherming afneemt



Behandeling WKK doorheen de fases van ETS
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Thank you for your attention

• For more information please contact: 

• Saartje Swinnen, 

• Advisor energy & Climate, 

• sswinnen@essenscia.be


