
 

 

NEa legt onderneming boete op van € 70.976 voor monitorings- en 

rapportagefout  

 

Het bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit (hierna: NEa) heeft een bestuurlijke boete 

opgelegd aan een onderneming vanwege een monitorings- en rapportagefout die heeft geleid tot 

een te grote jaarvracht aan CO2 in het emissieverslag over het jaar 2016. De opgelegde 

bestuurlijke boete bedraagt € 70.976.  

 

De overtreding  

 

De onderneming heeft bij de monitoring en rapportage van de emissies uit één van zijn 

bronstromen de volumes van twee stoffen met elkaar verwisseld, waardoor voor de rapportage 

een emissiefactor (in ton CO2 per ton) onjuist is vastgesteld. Het bedrijf heeft daardoor ruim 

8.000 ton CO2 te veel gerapporteerd over het jaar 2016. Er is dus sprake van overrapportage, 

maar dat is evenzeer een overtreding als onderrapportage (het rapporteren van een te lage 

jaarvracht). De Europese monitorings- en rapportageverordening (EU) 601/2012 is namelijk 

gericht op zo nauwkeurig mogelijke en betrouwbare rapportage van de emissies. Het bestuur heeft 

overigens ambtshalve de jaarvracht van de onderhavige inrichting vastgesteld, waardoor de 

onderneming bij de afsluiting van het emissiejaar 2019 minder emissierechten hoeft in te leveren 

dan het aantal rechten dat voortvloeit uit de jaarvracht van 2019.  

 

Boetehoogte  

 

Het bestuur heeft bij de bepaling van de hoogte van de bestuurlijke boete de Beleidsreqels 2016 

toegepast. Gezien het tijdvak waarin de overtreding plaatsvond (deels vóór de inwerkingtreding 

van de Beleidsregels 2016) heeft het bestuur wel een vergelijking gemaakt tussen de toepassing 

van de Beleidsregels 2016 enerzijds en de toepassing van de systematiek die het bestuur 

hanteerde toen de Beleidsregels 2008 en 2011 nog van toepassing waren (tot 1 oktober 2016). 

Het gunstigste van de beide regimes (in casu de Beleidsregels 2016) is toegepast.  

 

 

De NEa publiceert een geanonimiseerde samenvatting van dit besluit aangezien dit besluit niet 

meer ter toetsing aan de rechter kan worden voorgelegd. Een toelichting op de redenen van het 

plaatsen van samenvattingen van boetebesluiten van de NEa kunt u hier lezen. 

https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/handhaving-ets/documenten/publicatie/2016/09/12/beleidsregels-nea-2016
https://www.emissieautoriteit.nl/over-de-nea/publicatie-van-boetes

