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BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR DE ACCREDITATIE VAN 

VERIFICATIE-INSTELLINGEN IN HET “GHG EU ETS” DOMEIN 

(GREENHOUSE GAS – EUROPEAN UNION EMISSION TRADING 

SCHEME) 

1 DOEL EN NORMATIEVE VERWIJZINGEN 

Het voorliggende document heeft tot doel de bijzondere vereisten en richtlijnen vast 

te leggen die van toepassing zullen zijn voor de accreditatie van verificatie-instellingen 

in de “Greenhouse Gas – European Union Emission Trading Scheme” sector. 

Dit document beschrijft meer bepaald: 

- De bijzondere vereisten en richtlijnen met betrekking tot de organisatie en 

werking van de verificatie-instelling; 

- De bijzondere vereisten en richtlijnen van toepassing op BELAC. 

Deze doen geen afbreuk aan de algemene criteria beschreven in document BELAC 1-03 

en zijn een aanvulling op de vereisten en richtlijnen die van toepassing zijn op alle 

accreditatiewerkzaamheden van BELAC. 

2 BESTEMMELINGEN 

- De leden van de Coördinatiecommissie  

- De leden van het Accreditatiebureau 

- Het Accreditatiesecretariaat 

- De auditoren 

- De geaccrediteerde instellingen  
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3  BESCHRIJVING VAN DE ACTIVITEIT 

3.1  Identificatie van de 

activiteit 

GHG ETS 

3.2 Type(s) 

conformiteitsbeoordeling en 

accreditatienorm 

Controle van historische emissieverklaringen van 

organisaties. 

Accreditatie overeenkomstig  EN ISO/IEC 

17029:2019 

3.3 Classificatie(s) 

overeenkomstig BELAC 6-017 

12.1 

3.4 Referentiedocument(en) 

voor de activiteit (hierna “het 

schema”), met vermelding van 

publicatiedatum of 

versienummer 

- EU ETS Richtlijn 2003/87/EG tot vaststelling van 

een regeling voor de handel in 

broeikasgasemissierechten binnen de 

Gemeenschap en tot wijziging van Richtlijn 

96/61/EG van de Raad, zoals gewijzigd bij Richtlijn 

(EU) 2018/410 

- Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2067 (AVR) 

inzake de verificatie van gegevens en de 

accreditatie van verificateurs krachtens Richtlijn 

2003/87/EG van het Europees Parlement en de 

raad 

- Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2066 van de 

Commissie inzake de monitoring en rapportage 

van de emissies van broeikasgassen 

overeenkomstig Richtlijn 2003/87/EG van het 

Europees Parlement en de Raad en tot wijziging 

van Verordening (EU) nr 601/2012 van de 

Commissie. Overzicht van de richtlijnen: 

https://www.climateregistry.be/en/registry/legal-

framework.htm#EU  

https://ec.europa.eu/clima/eu-action/eu-

emissions-trading-system-eu-ets/revision-phase-

4-2021-2030_en    

- IAF MD6 (Application of ISO 14065) 

- IAF MD14 (Application of ISO/IEC 17011 in 

Greenhouse Gas Validation and Verification (ISO 

14065) 

- EA 6/03 (Recognition of Verifiers under the EU 

ETS Directive) 

- EN ISO 14065:2021 

3.5 Instelling 

verantwoordelijk voor de 

ontwikkeling en het 

EU 

https://www.climateregistry.be/en/registry/legal-framework.htm#EU
https://www.climateregistry.be/en/registry/legal-framework.htm#EU
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets/revision-phase-4-2021-2030_en
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets/revision-phase-4-2021-2030_en
https://ec.europa.eu/clima/eu-action/eu-emissions-trading-system-eu-ets/revision-phase-4-2021-2030_en
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onderhoud van het schema 

(hierna de “schema-eigenaar”) 

4 BIJZONDERE VEREISTEN VAN TOEPASSING OP DE 
CONFORMITEITSBEOORDELENDE INSTELLING 

Tijdens de accreditatiebeoordelingen overeenkomstig EN ISO/IEC 17029:2019 + EN 

ISO 14065:2021 dient een gerichte evaluatie te worden uitgevoerd m.b.t. de naleving 

van de hierna opgesomde bijzondere vereisten; de relevante informatie wordt in het 

auditverslag opgenomen. 

 
EN ISO/IEC 

17029:2019 

EN ISO 14065:2021 AVR Bijzondere vereisten 

 Clausule 5 

Algemene vereisten 

  

4.3.1 Onpartijdigheid 5.3 Onpartijdigheid Artikel 43 Onpartijdigheid en onafhankelijkheid. Als de 

EU-ETS-hoofdauditor gedurende een 

periode van vijf opeenvolgende jaren 

jaarlijkse verificaties voor een bepaalde 

installatie heeft verricht, verleent hij/zij 

gedurende drie opeenvolgende jaren geen 

verificatiediensten aan diezelfde installatie. 

De maximumperiode van vijf jaar omvat de 

voor de installatie verrichte EU-ETS 

verificaties van emissies of 

toewijzingsgegevens na 1 januari 2021. 

  Annex II Eisen met betrekking tot verificateurs 

7. Eisen aan middelen Clausule 7 

Eisen aan middelen 

  

  Artikel 36 Voortgezet competentieproces 

  Artikel 37 Verificatieteams 

  Artikel 38 Competentie-eisen voor EU ETS-auditoren 

en EU ETS-hoofdauditoren 

  Artikel 39 Competentie-eisen voor onafhankelijke 

beoordelaars 

  Artikel 40 Gebruik van technische deskundigen 

  Annex II Eisen met betrekking tot verificateurs 

9. Eisen aan het 

proces 

Clausule 9 

Eisen aan het proces 

  

  Artikel 42 Registraties en communicatie 

  Annex II Eisen met betrekking tot verificateurs 

    

9.1 Algemeen 9.1 Algemeen Artikel 6 Betrouwbaarheid van de verificatie 

9.2 Voorafgaande 

verbintenis 

9.2 Voorafgaande 

verbintenis 

Artikel 8 

Artikel 10 

Precontractuele verplichtingen 

Informatie van een exploitant of 

vliegtuigexploitant 

9.4 Planning 9.3-9.4 Planning Artikel 7 Algemene verplichtingen van de verificateur 

  Artikel 9 Tijdtoewijzing 

  Artikel 11 Strategische analyse 

  Artikel 12 Risicoanalyse 

  Artikel 13 Verificatieplan 

  Artikel 31 Vereenvoudigde verificatie voor installaties 
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EN ISO/IEC 

17029:2019 

EN ISO 14065:2021 AVR Bijzondere vereisten 

  Artikel 32 Voorwaarden om van bezoeken ter plaatse 

(locatiebezoeken) af te zien 

  Artikel 33 Vereenvoudigde verificatie voor 

vliegtuigexploitanten 

  Artikel 34 Vereenvoudigde verificatieplannen 

  Artikel 

34bis 

Virtuele locatiebezoeken  

9.5 Uitvoering 

validatie/verificatie 

9.5 Uitvoering 

validatie/verificatie 

Artikel 14 Verificatieactiviteiten 

  Artikel 15 Analytische procedures 

  Artikel 16 Gegevensverificatie 

  Artikel 17 Verificatie van de correcte toepassing van 

de monitoringmethodiek 

  Artikel 18 Verificatie van methoden toegepast voor 

ontbrekende gegevens  

  Artikel 19 Beoordeling van de onzekerheid 

  Artikel 20 Bemonstering 

  Artikel 21 Bezoeken ter plaatse 

  Artikel 22 Onjuistheden, non-conformiteiten en niet-

naleving aanpakken 

  Artikel 23 Materialiteitsniveau 

  Artikel 24 Conclusies over de verificatiebevindingen 

  Artikel 35 Sectorale toepassingsgebieden van de 

accreditatie 

9.7 Beoordeling en 

uitgifte van validatie- 

en 

verificatieverklaring 

9.7 Beoordeling en 

uitgifte van validatie- en 

verificatieverklaring 

Artikel 25 Onafhankelijke beoordeling 

  Artikel 26 Interne verificatiedocumentatie 

  Artikel 27 Verificatierapport 

  Artikel 28 Beperking van het toepassingsgebied 

  Artikel 29 Onopgeloste niet-materiële non-

conformiteiten aanpakken 

  Artikel 30 Verbetering van het monitoring- en 

rapportageproces 

9.10 Behandeling van 

klachten 

9.10Behandeling van 

klachten 

  

  Artikel 62 Klachten 

  Annex II Eisen met betrekking tot verificateurs 

11 Eisen voor het 

managementsysteem 

Clausule 11 

Eisen voor het 

Managementsysteem 

  

  Artikel 41 Procedures voor verificatie activiteiten 

  Annex II Eisen met betrekking tot verificateurs 

 Communicatie met 

BELAC 

  

  Artikel 46 Informatie te verstrekken bij de accreditatie-

aanvraag  

  Artikel 77 Informatie te verstrekken m.b.t. het 

accreditatiewerkprogramma en het 

managementverslag 

(zie punt 6.2) 
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5 BIJZONDERE VEREISTEN VAN TOEPASSING OP BELAC 

ISO/IEC 17011:2017 

en/of verwijzing naar 

documenten van BELAC 

AVR Bijzondere vereisten 

Clausule 7.12 

BELAC 3-04 

BELAC 3-07 

BELAC 2-405-GHG ETS 

§6.2 

 

Artikel 68 

Artikel 73 1.d)  

Artikel 73 

- Verwerking van de informatie die 

door de bevoegde autoriteit 

wordt verstrekt over een 

verificateur: klachten – 

onbevredigende dienstverlening 

vastgesteld tijdens monitoring. 

- Behandeling van klachten 

meegedeeld door de bevoegde 

autoriteiten binnen een termijn 

van max. 3 maanden 

Clausule 6.2 

BELAC 3-05 

 

 

Artikel 59 

Artikel 60 

 

Competentie-eisen voor 

beoordelaars 

Technische deskundigen 

Clausule 7.2 

BELAC 3-11 

BELAC 2-405-GHG ETS §6 

Artikel 46 Accreditatieverzoek: informatie op 

te vragen bij de verificateur 

Clausule 7.7 

BELAC 3-11 

BELAC 2-002 

BELAC 2-405-GHG ETS §7 

 

Bijlage 1 

 

Accreditatiedocumenten: inhoud 

van het accreditatieschema 

(technische bijlage bij het certificaat) 

zie appendix 1 

Clausule 7.9 

BELAC 3-11 

BELAC 2-405-GHG ETS 

§6.1 

 

Artikel 50 

 

Jaarlijks toezicht (zie punt 6.1) 

Clausule 7.11 

BELAC 3-11 

Artikel 54 Procedure voor administratieve 

maatregelen tot opschorting, 

intrekking of beperking van een 

accreditatie 

Clausule 8.2.1 

zie BELAC website 

Artikel 76 Register databank 

BELAC 2-405-GHG ETS §6 Artikel 71 

Artikel 75 

Artikel 77 

 

- Accreditatiewerkprogramma 

(deadline: 31 december) en 

beheersverslag (deadline: 1 juni) – 

meedelen aan de bevoegde 

autoriteit   

- De verificateurs geven informatie 

door als input voor het opstellen 

van het 
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accreditatiewerkprogramma en 

het beheersverslag 

- (Zie punt 6.2) 
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6 BIJZONDERE BEPALINGEN VOOR DE IMPLEMENTATIE VAN DE 
EISEN VAN DE AVR 

6.1 Jaarlijks toezicht 

Een jaarlijks toezicht zal uitgevoerd worden bij elke geaccrediteerde verificateur. De 

audit voor toezicht zal tenminste bestaan uit een bezoek aan het kantoor van de 

verificateur en een observatie van de prestatie en deskundigheid van een representatief 

deel van het personeel van de verificateur.  

6.2 Uitwisselen van informatie tussen BELAC de geaccrediteerde instellingen en de 
bevoegde overheid.  

6.2.1 Uitvoeringsverordeningen (EU) 2018/2067 (AVR) artikel 46 lid 2: informatie van 
de verificateur 

Onverminderd de gebruikelijke documentatie die bij de aanvraag voor accreditatie (zie 

BELAC 6-201) moet worden gevoegd, zal de informatie en documentatie vermeld in 

artikel 46, lid 2 b) tot g) ter beschikking van BELAC worden gesteld voor beoordeling 

door het auditteam vóór de aanvang van de audit.  

6.2.2 Uitvoeringsverordeningen (EU) 2018/2067 (AVR) artikel 77: kennisgeving door 
de verificateurs 

Uiterlijk op 15 november van elk jaar verstuurt de verificateur aan BELAC de 

gedetailleerde informatie over de geplande verificatie-activiteiten van de volgende 

campagne, alsook de namen van de leden van het verificatieteam en het 

toepassingsgebied van de accreditatie waaronder de activiteit van de exploitant valt.  

Tenzij anders overeengekomen zal de verificateur aan BELAC een update zenden op 

15 december teneinde BELAC de op dat ogenblik meest actuele informatie te geven.  

Deze verplichting zal worden herhaald in elke kennisgeving van een beslissing omtrent 

het verlenen of behouden van een accreditatie. Het gebruik van de “information 

exchange template nr 1”1 van de Commissie wordt aanbevolen aan de verificateur.  

 

 

1 De “information exchange templates” kunnen gedownload worden van de website van de Commissie 

op: http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring . 

http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring
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6.2.3 Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2067 (AVR) artikel 71, lid 1 en artikel 75: 
accreditatiewerkprogramma 

Op basis van de informatie ontvangen van de geaccrediteerde verificateurs zal BELAC 

jaarlijks haar accreditatie werkprogramma opstellen en uiterlijk op 31 december 

overmaken aan de bevoegde overheden van België en desgevallend aan de bevoegde 

overheden van de andere lidstaten indien een geaccrediteerde verificateur activiteiten 

uitvoert voor buitenlandse operatoren.  

Voor het overmaken van de informatie zal BELAC de “Information exchange template 

nr 2”* van de Commissie gebruiken, of een ander document dat al de door Art 71 AVR 

vereiste gegevens bevat. 

6.2.4 Uitvoeringsverordening (EU) 2018/2067 (AVR) artikel 71, lid 3 en artikel 75: 
beheersverslag 

BELAC stelt een jaarlijks beheersverslag op en zendt dit uiterlijk op 1 juni aan de 

bevoegde overheden van België en desgevallend aan de bevoegde overheden van de 

andere lidstaten indien een geaccrediteerde verificateur activiteiten uitvoert voor 

buitenlandse operatoren.  

6.2.5 Uitvoeringsverordening (EU) 2020/2084 artikel 34 bis ter amendering van 
Uitvoeringsverordening (EU) 2018/67 (AVR): virtuele locatiebezoeken 

Het uitvoeren van een virtueel locatiebezoek is mogelijk na goedkeuring door de 

bevoegde overheid. In uitzonderlijke omstandigheden, beschreven in artikel 34 bis, lid 

4, kan de bevoegde overheid toestemming verlenen voor virtuele locatiebezoeken 

zonder individuele goedkeuring. In dit geval stelt de exploitant de bevoegde overheid 

hiervan in kennis. De bevoegde overheid beoordeelt de informatie tijdens de 

beoordeling van het verslag en stelt BELAC in kennis van het resultaat van de 

beoordeling. 

6.3 Verificatie-activiteiten in andere landen 

Alvorens verificatie-activiteiten te ondernemen in andere landen zal de verificateur een 

accreditatie voor het betreffende land aanvragen. De aanvraag zal behandeld worden 

als onderdeel van de initiële accreditatie of, indien de verificateur reeds geaccrediteerd 

is, als een aanvraag voor uitbreiding van het toepassingsgebied.  
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6.4 Beleid voor observatie-audits 

6.4.1 Doelstelling van een observatie-audit 

Een EU ETS observatie-audit is een audit gedurende dewelke het BELAC auditteam 

waarneemt op welke wijze het verificatie-personeel haar activiteiten in werkelijkheid 

uitvoert. Dit omvat het begeleiden van het verificatie-team tijdens haar bezoek aan de 

installaties van de operator voor het evalueren van de wijze waarop de verificatie wordt 

uitgevoerd, van de deskundigheid van het team en van de overeenstemming met de 

eisen van de AVR.  

Onder meer de volgende aspecten zullen gecontroleerd worden:  

- de wijze waarop de EU ETS hoofdauditor en de EU ETS auditoren een steekproef 

van de gegevens opvragen;  

- op welke wijze de monitoring methodologie wordt beoordeeld; 

- op welke wijze de controle activiteiten en data flow wordt beoordeeld; 

- op welke wijze het personeel van de operator wordt bevraagd en of ze in staat 

zijn om met de operator samen te werken.  

BELAC kan de verificateur verzoeken om praktische schikkingen te treffen voor een 

observatie-audit op de site van de operator. De verificateur moet het BELAC auditteam 

ook inzage verlenen in al de relevante documentatie die nodig wordt geacht voor de 

beoordeling van de deskundigheid en de prestaties van het verificatiepersoneel (zoals 

de strategische analyse, de risicoanalyse , het verificatieplan, de overeenkomst met de 

operator, de GHG vergunning indien relevant, het monitoring plan, het 

emissieverslag …). Teneinde het bezoek aan de site van de operator voor te bereiden of 

af te ronden kan BELAC een review van de verificatie documentatie in het kantoor van 

de verificateur plannen.   

6.4.2 Aantal observatie-audits 

Het aantal observatie-audits zal bepaald worden met het oog op het dekken van een 

representatief deel van het toepassingsgebied van de accreditatie en met het oog op 

de evaluatie van de prestaties van een representatief deel van het bij verificatie-

activiteiten betrokken personeel van de verificateur.   

6.4.2.1 Initiële audit 

Tijdens de initiële audit zal ten minste één observatie-audit uitgevoerd worden in 

onderstaande categorieën van activiteitengroepen opgenomen in het 

toepassingsgebied:  
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- Cat A: Groep 1a, 1b,  7 

- Cat B: Groep 6 

- Cat C: Groep  2, 8 

- Cat D: Groep  3, 4, 5 

- Cat E: Groep 9 

- Cat F: Groep 10, 11 

- Cat G: Groep 12 

- Cat H: Groep 98 

- Cat I: Groep 99. 

6.4.2.2 Tijdens de accreditatiecyclus 

Na het verlenen van accreditatie zal tijdens de cyclus van audits voor toezicht en 

verlenging, tenminste één observatie-audit uitgevoerd worden per categorie van de 

activiteitengroepen opgenomen in het toepassingsgebied van de accreditatie.  

6.4.2.3 Uitbreiding van het toepassingsgebied 

Bij een uitbreiding van het toepassingsgebied zal tenminste één observatie-audit 

uitgevoerd worden per categorie waarvoor één of meer activiteitengroepen het 

voorwerp uitmaken van de uitbreiding.  

Indien de gevraagde activiteitengroep(en) deel uitmaken van een categorie die reeds 

aanwezig is in het reeds geaccrediteerde toepassingsgebied van de verificateur, kan 

BELAC beslissen een uitbreiding toe te staan na een documentaire review.  

6.5 Bevoegde overheden 

- Vlaanderen: Vlaams Energie en Klimaatagentschap (VEKA) 

- Brussel: Brussels Instituut voor Milieubeheer (BIM) 

- Wallonië: Agence Wallonne de l’Air et du Climat (AWAC) 

- Luchtvaartsector: FOD Mobiliteit en Vervoer: DGLV
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7 TOEPASSINGSGEBIED VAN DE ACCREDITATIE VOOR VERIFICATEURS 

Validation et vérification des déclarations / Validatie en verificatie van verklaringen / Validation and verification of claims 

Verificatie van broeikasgasemissieverslagen en tonkilometerrapporten Vérification des rapports d’émission de gaz à effet de serre Verification of greenhouse 

gas emission reports 

Toepassing / Application / Application :  EN ISO/IEC 17029:2019 - EN ISO 14065:2021   
Verification of Greenhouse Gas Emission data in conformance with  : 

- Implementing Regulation (EU) 2018/2067 on the verification of data and on the accreditation of verifiers pursuant to Directive 2003/87/EC of the 
European Parliament and of the Council 

- Implementing Regulation (EU) 2018/2066 on the monitoring and reporting of greenhouse gas emissions pursuant to Directive 2003/87/EC of the 
European Parliament and of the Council and amending Commission Regulation (EU) No 601/2012 (EU Emissions Trading Scheme Phase IV)  

- Commission Delegated regulation (EU) 2019/331 determining transitional Union-wide rules for harmonised free allocation of emission allowances pursuant 
to Article 10a of Directive 2003/87/EC of the European Parliament and of the Council 

 

Category 
Activity 

group N° 
Activiteiten Domaine d'activité Field of activity 

A 1a Verbranding van brandstoffen in 

installaties waar alleen commercieel 

verhandelbare standaardbrandstof zoals 

gedefinieerd in Uitvoeringsverordening 

(EU) 2018/2066 van de Commissie 

(Verordening 601/2012 van de 

Commissie) wordt gebruikt of waar 

aardgas wordt gebruikt in installaties van 

categorie A of B 

Combustion des carburants dans les 

installations où seuls des carburants 

commerciaux standard tels que définis dans 

le Règlement d'exécution (UE) 2018/2066 

de la Commission (règlement 601/2012 de 

la Commission) sont utilisés ou où du gaz 

naturel est utilisé dans les installations de 

catégorie A ou B. 

Combustion of fuels in installations, where 

only commercial standard fuels as defined 

in Commission Implementing Regulation 

(EU) 2018/2066 (Commission Regulation 

601/2012) are used, or where natural gas 

is used in category A or B installations 

1b Verbranding van brandstoffen in 

installaties, zonder beperkingen 

Combustion de carburants dans des 

installations sans restrictions. 

Combustion of fuels in installations 

without restrictions 

7  - Productie van papierpulp uit hout of 
andere vezelmaterialen 

- Productie van papier of karton 

- Production de pâte à papier à partir du 
bois ou d'autres matières fibreuses  

- Production de papier ou de carton 

- Production of pulp from timber or 
other fibrous materials 

- Production of paper or cardboard 
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Category 
Activity 

group N° 
Activiteiten Domaine d'activité Field of activity 

B 6  - Productie van cementklinkers 
- Productie van kalksteen of branden 

van dolomiet of magnesiet 
- Fabricage van glas, incl. glasvezels 
- Fabricage van keramische producten 

door middel van bakken 
- Fabricage van isolatiemateriaal uit 

steenwol 
- Drogen of verbranden van gips of 

de productie van gipsplaten en 
andere gipsproducten  

- Production de clinker 
- Production de chaux ou calcination de 

dolomie et de magnésie  
- Fabrication de verre, y compris de 

fibres de verre  
- Fabrication de produits céramiques 

par cuisson 
- Fabrication de matériau isolant en 

laine minérale  
- Séchage ou calcination du plâtre ou 

production de planches de plâtre et 
autres compositions à base de plâtre  

- Production of cement clinker 
- Production of lime or calcination of 

dolomite or magnesite 
- Manufacture of glass including glass 

fibre 
- Manufacture of ceramic products by 

firing 
- Manufacture of mineral wool 

insulation material 
- Drying or calcination of gypsum or 

production of plaster boards and 
other gypsum products  

C  2 - Raffineren van aardoliën - Raffinage de fluides pétroliers. - Refining of mineral oils 

8 

 

 

- Productie van zwartsel 
- Productie van ammonia 
- Productie van organische 

chemicaliën in bulk door middel van 
kraken, reforming, gedeeltelijke of 
volledige oxidatie of door 
soortgelijke processen 

- Productie van waterstof (H2) en 
synthesegas door reforming of 
gedeeltelijke oxidatie 

- Productie van natriumcarbonaat 
(Na2CO3) en natriumbicarbonaat 
(NaHCO3) 

- Production de noir de carbone  
- Production d'ammoniac  
- Production de produits chimiques 

organiques en vrac par craquage, 
reformage, oxydation partielle ou 
totale, ou par d'autres procédés 
similaires  

- Production d'hydrogène (H2) et de gaz 
de synthèse par reformage ou 
oxydation partielle 

- Production de soude (Na2CO3) et de 
bicarbonate de sodium (NaHCO3) 

- Production of carbon black 
- Production of ammonia 
- Production of bulk organic chemicals 

by cracking, reforming, partial or full 
oxidation or by similar processes 

- Production of hydrogen (H2) and 
synthesis gas by reforming or partial 
oxidation 

- Production of soda ash (Na2CO3) 
and sodium bicarbonate (NaHCO3) 

D 3 - Productie van cokes 
- Roosteren of sinteren van ertsen, 

met inbegrip van zwavelhoudend 
erts, inclusief pelletiseren. 

- Productie van ruwijzer of staal 
(primaire of secundaire smelting), 
met inbegrip van continue gieten 

- Production de coke  
- Grillage ou frittage, y compris 

pelletisation, de minerai métallique (y 
compris de minerai sulfuré)  

- Production de fonte ou d'acier (fusion 
primaire ou secondaire), notamment 
encoulée continue 

- Production of coke 
- Metal ore (including sulphide ore) 

roasting or sintering, including 
pelletisation 

- Production of pig iron or steel 
(primary or secondary fusion) 
including continuous casting 

4 - Productie of verwerking van 
ferrometalen (incl. ferrolegeringen) 

- Productie van secundair aluminium 

- Production ou transformation de 
métaux ferreux (y compris les ferro-
alliages)  

- Production d'aluminium secondaire  

- Production or processing of ferrous 
metals (including ferro-alloys) 

- Production of secondary aluminium 
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Category 
Activity 

group N° 
Activiteiten Domaine d'activité Field of activity 

- Productie of verwerking van non-

ferrometalen, incl. de productie van 

legeringen 

- Production ou transformation de métaux 

non ferreux, y compris la production 

d'alliages 

- Production or processing of non-

ferrous metals, including production of 

alloys 

5 Productie van primair aluminium (CO2en 

PFK-emissies) 

Production d'aluminium primaire (émissions 

de CO2 et de PFC) 

Production of primary aluminium (CO2 

and PFC emissions) 

E 9 - Productie van salpeterzuur (CO2en 
N2O-emissies) 

- Productie van adipinezuur (CO2en 
N2O-emissies) 

- Productie van glyoxaal en glyoxaalzuur 

(CO2en N2O-emissies) 

- Production d'acide nitrique (émissions de 
CO2 et de N2O)  

- Production d'acide adipique (émissions de 
CO2 et de N2O)  

- Production de glyoxal et d'acide 

glyoxylique (émissions de CO2 et de N2O)  

- Production of nitric acid (CO2 and N2O 
emissions) 

- Production of adipic acid (CO2 and 
N2O emissions) 

- Production of glyoxal and glyoxylic acid 

(CO2 and N2O emissions) 

F 10 - Afvangen van broeikasgassen van 
installaties die onder Richtlijn 
2003/87/EG vallen met het oog op 
vervoer en geologische opslag op een 
opslaglocatie waarvoor krachtens 
Richtlijn 2009/31/EG een vergunning 
is verleend 

- Vervoer van broeikasgassen via 

pijpleidingen met het oog op 

geologische opslag op een opslaglocatie 

waarvoor een vergunning is verleend 

overeenkomstig Richtlijn 2009/31/EG 

- Captage des gaz à effet de serre 
produits par les installations couvertes 
par la directive 2003/87/CE en vue de 
leur transport et de leur stockage 
géologique dans un site de stockage 
agréé au titre de la directive 
2009/31/CE 

- Transport par pipelines des gaz à effet de 

serre en vue de leur stockage dans un site 

de stockage agréé au titre de la directive 

2009/31/CE 

- Capture of greenhouse gases from 
installations covered by Directive 
2003/87/EC for the purpose of 
transport and 
geological storage in a storage site 
permitted under Directive 
2009/31/EC 

- Transport of greenhouse gases by 

pipelines for geological storage in a 

storage site permitted under Directive 

2009/31/ EC 

11 Geologische opslag van broeikasgassen 

in een opslaglocatie waarvoor een 

vergunning is verleend overeenkomstig 

Richtlijn 2009/31/EG 

Stockage géologique des gaz à effet de 

serre dans un site de stockage agréé au titre 

de la directive 2009/31/CE 

Geological storage of greenhouse gases in 

a storage site permitted under Directive 

2009/31/EC 

G 12 Luchtvaartactiviteiten (gegevens over 

emissies en tonkilometers) 

Activités aériennes (émissions et tonnes-

kilomètres) 

Aviation activities (emissions and 

tonnekilometre data) 

H 98 Overige activiteiten overeenkomstig 

artikel 10 bis van Richtlijn 2003/87/EG 

Autres activités incluses conformément à 

l'article 10 bis de la directive 2003/87/CE 

Other activities pursuant to Article 10a of 

Directive 2003/87/EC 
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Category 
Activity 

group N° 
Activiteiten Domaine d'activité Field of activity 

I 99 Overige, door een lidstaat 

overeenkomstig artikel 24 van Richtlijn 

2003/87/EG opgenomen activiteiten die 

moeten worden gespecificeerd in het 

accreditatiecertificaat 

Autres activités incluses par un État 

membre conformément à l'article 24 de la 

directive 2003/87/CE, à préciser dans le 

certificat d'accréditation 

Other activities, included by a Member 

State pursuant to Article 24 of Directive 

2003/87/EC, to be specified in detail in 

the accreditation certificate 

_____________________________________________________________________________________________________________________________ 


