Ministerie van Economische Zaken en Kimaat
Den Haag, 21 augustus 2019
Betreft: VNPI zienswijze m.b.t. consultatie ronde Besluit emissies van broeikasgassen bij
elektriciteitsopwekking.

Geachte heer, mevrouw,
De VNPI heeft de volgende opmerkingen met betrekking tot bovenstaand ontwerp:
1. Onze belangrijkste commentaar is dat er onduidelijkheid bestaat hoe
warmtekrachtkoppelingsinstallaties (WKK) van de industrie worden behandeld: vallen deze
alleen onder de minimum CO2 prijs van de elektriciteitssector, alleen onder de CO2 heffing
voor vermijdbare CO2 voor industrie, of beiden? En hoe zou dat in de praktijk in werking
moeten treden? Het ontwerp van een klimaatakkoord had een haakje voor industriële WKKs
maar in het klimaatakkoord van 28 juni jl. zien wij hier niets over.
Een rekenvoorbeeld zou behulpzaam zijn om dit inzichtelijker te maken.
2. Als een deel van de CO2 emissie van een bedrijf is terug te voeren naar stoom- en elektra
opwekking voor 3e partijen, mag je dan, t.b.v. de bepaling van de CO2 heffing, deze emissies
corrigeren voor dit deel?
3. Add 3.2. de verdeling van WKK brandstof over warmte- en elektriciteitsproductie:
Uit de Nota van Toelichting (par 2, 3e alinea) volgt dat (denkbeeldige) gescheiden opwekking
van elektra en warmte de basis van de verdeling van de CO2 emissie van WKK’s wordt. Dit
leidt volgens onze inschatting tot ongeveer een 50:50 verdeling van de WKK brandstof over
elektra en warmte. Het lijkt dat het nog niet getalsmatig is uitgewerkt in de regeling (zoals:
welke rendementen moet je aannemen voor denkbeeldige gescheiden opwekking)? Is dat al
wel vastgesteld?
4. Add 3.3. over gebruik van restgassen in WKK:
In de Nota van Toelichting (par 2, 4e en 5e alinea) staat dat “restgassen” productstromen zijn
die overblijven na partiele oxidatie. Is dat inderdaad zo of is deze definitie wijder? Verder
staat er dat een deel van de emissies van het verstoken van restgassen mag worden
toegerekend aan de unit waarin de restgassen zijn gemaakt. De exacte rekenwijze wordt niet
verder uitgelegd. Is deze al bekend?
5. Wij horen ook graag hoe de precieze rapportage moet plaatsvinden.
De VNPI verzoekt het Ministerie om het commentaar bij de verdere uitwerking van het Besluit mee te
nemen en de onduidelijkheden verder uit te leggen. Uiteraard zijn wij graag bereid onze zienswijze in
een gesprek nader toe te lichten.
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Roland Bernhard
Adjunct Directeur Raffinage
Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie

