
 

 

 

NEa geeft onderneming een boete van € 14.987,- voor rapportagefout 
 
Het bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit (hierna: NEa) heeft een boete opgelegd aan een 

onderneming omdat deze over het jaar 2017 een onjuist emissiecijfer had gerapporteerd.  

 
De onjuistheid in het emissieverslag is in een afzonderlijk besluit door de NEa gecorrigeerd,  waardoor 

de onderneming alsnog voldoende emissierechten heeft moeten inleveren en geen economisch 

voordeel uit de overtreding heeft genoten. Hiermee is de fout in het emissiehandelssysteem 

gecorrigeerd.  

 

 

De overtreding 
 
De onderneming heeft bij het bepalen van haar CO2-uitstoot over het jaar 2017 het aantal verstookte 

kubieke meters aardgas onjuist bepaald (namelijk niet in zogenoemde normaal kubieke meters), en 

daardoor een onjuist emissiecijfer gerapporteerd. Dit heeft geleid tot een afwijking tussen 4 en 5%. 

De fout is gekwalificeerd als systematische fout en daarmee als een overtreding van de artikelen 7 en 

8 van de Europese monitorings- en rapportageverordening 601/2012 (MRV). Daarmee is ook artikel 

18.5, eerste lid van de Wet milieubeheer overtreden.  

 

 
Boetehoogte 
 
Voor de vaststelling van de hoogte van de boete heeft de NEa de Beleidsregels 2016 toegepast. Er 

was naar het oordeel van het bestuur sprake van sterk verminderde verwijtbaarheid, doordat de 

onderneming haar emissies wel degelijk correct had gemonitord maar bij het opmaken van het 

emissieverslag uitsluitend op aanwijzing en door toedoen van de verificateur van een onjuist aantal 

kubieke meters aardgas is uitgegaan. Bij een voldoende robuust controlesysteem zou de onderneming 

de aanwijzing van de verificateur hebben kunnen weerstaan. Er is daardoor wel sprake van enige 

verwijtbaarheid, maar deze is volgens het bestuur wel sterk verminderd vanwege het gezag van de 

verificateur en de tijdsdruk waaronder de rapportage plaatsvindt. De overtreding is tevens uit eigen 

beweging gemeld en beëindigd, en er was geen sprake van recidive. 

 
 
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

