
 

 

 

NEa geeft onderneming een boete van € 376.490,- voor monitorings- en 

rapportagefouten  

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

onderneming omdat deze in de jaren 2013 en 2014 fouten in de monitoring van broeikasgasemissies 

heeft gemaakt. Als gevolg hiervan waren ook de gerapporteerde emissies in de emissieverslagen over 

deze jaren onjuist. Aan de onderneming is, na bezwaar, een boete van € 376.490,- opgelegd. 

 

De overtreding    

De onderneming meet een deel van de broeikasgasemissies met behulp van een analyser. Op deze 

analyser is een norm van toepassing (NEN-EN-14181), zoals de onderneming ook had vastgelegd in 

haar monitoringsplan. Deze norm stelt eisen aan de meetapparatuur. Zo moet de analyser in staat zijn 

om de nodige metingen voldoende nauwkeurig te verrichten. Tijdens een inspectie van de NEa is 

vastgesteld dat de onderneming voor deze analyser een onjuist criterium hanteerde voor de bepaling 

van de onzekerheid. Daarnaast heeft de onderneming ook geen wekelijkse controles op het 

kalibratiebereik uitgevoerd en is bij de validatie van de meter de onzekerheid ook getoetst aan een 

onjuist criterium. 

Als die validatie wel correct had plaatsgevonden, zou de conclusie zijn geweest dat de kalibratiefunctie 

niet aan de wettelijke eis voldeed en dat een aanvullende kalibratiemeting voor de meter nodig was. 

Bovendien was de meetopstelling in de praktijk anders dan de situatie waarop de kalibratiefunctie was 

vastgesteld.   

Als gevolg van deze monitoringsfouten heeft de onderneming beduidend onjuiste opgaven gedaan van 

haar emissies in de emissieverslagen over de jaren 2013 en 2014, aangezien de onderneming over die 

jaren in totaal meer dan 100.000 ton CO2-equivalenten te weinig heeft gerapporteerd. Deze 

onjuistheden in de emissieverslagen zijn in een eerder genomen besluit gecorrigeerd, waardoor de 

onderneming hiervoor inmiddels voldoende emissierechten heeft ingeleverd.  

 
Boetehoogte 

De NEa vindt in dit geval een boete van € 376.490,- passend, mede gelet op de omvang en de ernst 

van de gemaakte fouten. Hierbij heeft de NEa – na bezwaar – de Beleidsregels 2016 toegepast, maar 

vervolgens de boetehoogte gematigd tot het bedrag dat voortvloeit uit de boetesystematiek die werd 

gebruikt onder de ten tijde van de overtredingen geldende beleidsregels. In de beleidsregels staan 

welke overtredingen beboetbaar zijn en op welke wijze bestuurlijke boetes worden berekend. Hierdoor  

 



 

 

is transparant gemaakt welke factoren de NEa van belang acht en worden boetes voor ondernemingen 

op uniforme wijze berekend.   

De mate en de ernst van de overtreding, de verwijtbaarheid en een beroep op mogelijke 

overschrijding van de redelijke termijn vanwege de duur tot de oplegging van de boete hebben niet 

geleid tot matiging van de boete.  

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/over-de-nea/publicatie-van-boetes


 

 

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


 
NEa geeft onderneming een boete van € 166.037,- voor monitorings- en rapportagefout 

 
Het bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit (hierna: NEa) heeft een boete opgelegd aan een 
onderneming omdat deze in 2017 een fout in de monitoring van broeikasgasemissies heeft gemaakt. Als 
gevolg hiervan was ook de gerapporteerde CO2-uitstoot in het emissieverslag over 2017 onjuist. De onjuistheid 
in het emissieverslag is in een eerder genomen besluit door de NEa gecorrigeerd, waardoor de onderneming 
inmiddels voldoende emissierechten heeft ingeleverd en geen economisch voordeel uit de overtreding heeft 
genoten. Tevens is hiermee de fout in het emissiehandelssysteem gecorrigeerd.  

 
De overtreding 

 
De onderneming heeft bij het bepalen van haar CO2-uitstoot over 2017 het koolstofaandeel van één van de 
bronstromen over het hoofd gezien. Daardoor is met een onjuiste emissiefactor gerekend, hetgeen een te lage 
CO2-uitstoot in het emissieverslag veroorzaakte van meer dan 35.000 ton CO2. De fout is gekwalificeerd als 
een afwijking van het goedgekeurde monitoringsplan en als kwantificeerbare systematische fout in het 
emissieverslag. Daarmee zijn de artikelen 5 (volledigheid), 8 (geen systematische fouten) en 11 (monitoring 
conform monitoringsplan) van de Europese monitorings- en rapportageverordening 601/2012 (MRV) 
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 geen sprake van verminderde verwijtbaarheid. Wel is de overtreding uit eigen 
beweging gemeld en beëindigd, wat tot matiging van de boete heeft geleid. Ook was geen sprake van een 
beduidend onjuiste opgave als bedoeld in artikel 8 MRV, omdat de afwijking onder de daartoe vereiste 
drempelwaarde bleef. 

 
 
 
 

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


 
NEa geeft onderneming een boete van € 71.000,- voor monitorings- en 

rapportagefouten 

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

opgelegd aan een onderneming omdat deze in de jaren 2013 en 2014 fouten in de 

monitoring en rapportage van CO2-uitstoot heeft gemaakt. Deze fouten hebben deels 

geleid tot te hoge opgaves van CO2-uitstoot in de emissieverslagen over de jaren 2013 

en 2014. De NEa heeft de emissies in beide jaren vervolgens ambtshalve vastgesteld. 

Hierdoor hoeft het bedrijf minder emissierechten in te leveren en zijn de fouten in het 

emissiehandelssysteem gecorrigeerd. 

 

De overtreding 

De onderneming heeft tot februari 2019 een monitoringsplan (MP) gehad dat niet in 

overeenstemming was met de monitorings- en rapportageverordening (EU) 601/2012 

(MRV). Deze afwijking was tenminste vanaf eind 2015 verwijtbaar. Na een bestuurlijke 

opdracht door de NEa en een last onder dwangsom tot wijziging van het MP heeft het 

nog ongeveer anderhalf jaar geduurd voordat het MP in overeenstemming was met de 

MRV. Met betrekking tot de inhoud van het MP heeft het bestuur van de NEa 

overtredingen geconstateerd van de artikelen 18.18 en 16.13 van de Wet milieubeheer, 

en van de artikelen 12 en 28 van de MRV. Artikel 18.18 Wet milieubeheer betreft de 

voorwaarden bij de emissievergunning. Artikel 16.13 Wet milieubeheer betreft een 

opdracht tot aanpassing van het MP. Artikel 12 van de MRV betreft de informatie en de 

onderbouwing die bij de indiening van een MP dient te worden overgelegd. Artikel 28 

van de MRV stelt regels met betrekking tot meetsystemen. De afwijking heeft overigens 

geen kwantificeerbaar effect gehad op de emissieverslagen van het bedrijf.  

Verder heeft de onderneming in de jaren 2013 en 2014 bij de monitoring en rapportage 

afgeweken van zijn MP. Dit betreft de validatie van gegevens met betrekking tot een 

bronstroom, welke gegevens relevant waren voor de monitoring en rapportage van de 

CO2-uitstoot. De afwijking van het MP vormt een overtreding van artikel 11 (monitoren 

conform MP) van de MRV, en had een kwantificeerbaar effect van ruim 12.000 ton CO2 

op de emissiecijfers over 2013 en 2014. Het betrof overrapportage (het rapporteren van 

een te hoge uitstoot), maar dat is evenzeer een overtreding als onderrapportage (het 

rapporteren van een te lage uitstoot). De MRV is namelijk gericht op zo nauwkeurig 

mogelijke en betrouwbare rapportage van de emissies.  

 

Boetehoogte 

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

Beleidsregels 2016 toegepast. Gezien de tijdvakken van de overtredingen heeft het  

https://www.emissieautoriteit.nl/documenten/publicatie/2016/09/12/beleidsregels-nea-2016


 

 

 

bestuur wel vergelijkingen 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 regime 

dat voor de overtreder het gunstigst is, wordt toegepast. Bij de overtreding ten aanzien 

van de inhoud van het MP waren dit de Beleidsregels 2016; bij de overtreding bestaande 

uit de afwijking ten opzichte van het MP waren dit de Beleidsregels 2008/2011 en de 

daarbij gehanteerde boetesystematiek. 

Er was geen sprake van omstandigheden (verminderde verwijtbaarheid, zelf melden, 

recidive of economisch voordeel) die aanleiding gaven om de boetehoogte te wijzigen.  

 

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/over-de-nea/publicatie-van-boetes


 

NEa geeft onderneming een boete van € 37.767,- vanwege monitorings- en 

rapportagefouten 

 

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

opgelegd aan een onderneming omdat deze in de jaren 2013 tot en met 2017 

monitorings- en rapportagefouten in de CO2-uitstoot heeft gemaakt. Deze fouten 

hebben geleid tot te lage opgave van de CO2-uitstoot in de emissieverslagen over die 

jaren. De NEa heeft de emissies van de onderneming over de genoemde jaren 

ambtshalve vastgesteld, waardoor het bedrijf alsnog de aanvullende emissierechten 

moet inleveren. Tevens is hierdoor een mogelijk economisch voordeel weggenomen en 

zijn de fouten in het emissiehandelssysteem hersteld. 

De overtreding 

De onderneming heeft vanaf het begin van de derde handelsperiode in 2013 een 

monitoringsplan gehad waarin een (kleine) bronstroom ontbrak. Als gevolg daarvan 

heeft het bedrijf de CO2-uitstoot van deze bronstroom niet gerapporteerd in zijn 

emissieverslagen over de jaren 2013 tot en met 2017. In totaal betreft deze 

onderrapportage ruim 7.000 ton CO2. De onvolledigheid van de monitoring levert een 

overtreding van artikel 5 van de Europese monitorings- en rapportageverordening (EU) 

601/2012 op.  

Boetehoogte 

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

Beleidsregels 2016 toegepast. Gezien het tijdvak van de overtreding heeft het bestuur 

de 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. Het regime dat voor de overtreder het gunstigst is, 

wordt toegepast. Dat waren in dit geval de Beleidsregels 2016. Er was verder geen 

sprake van omstandigheden (verminderde verwijtbaarheid, zelf melden of recidive) die 

van invloed waren op de boetehoogte. 

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


 
NEa geeft onderneming een boete van € 20.541,- voor monitorings- en rapportagefout 

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

onderneming omdat deze in de jaren 2013 tot en met 2017 een fout in de monitoring van 

broeikasgasemissies heeft gemaakt. De onderneming heeft in die periode de procesemissies van een 

rookgasreinigingsinstallatie niet gemonitord en gerapporteerd. Als gevolg hiervan was de 

gerapporteerde CO2-uitstoot in het emissieverslag over de jaren 2013 tot en met 2017 onjuist. De 

onjuistheid in de emissieverslagen is in een eerder genomen besluit door de NEa gecorrigeerd, 

waardoor de onderneming alsnog voldoende emissierechten zal moeten inleveren en geen economisch 

voordeel uit de overtreding zal genieten. Tevens is hiermee de fout in het emissiehandelssysteem 

gecorrigeerd.  

 
De overtreding 

De onderneming heeft bij het bepalen van haar CO2-uitstoot over de jaren 2013 tot en met 2017 de 

procesemissies, die worden veroorzaakt door gebruik van kalksteen in de rookgasreinigingsinstallatie, 

over het hoofd gezien. De bronstroom was niet opgenomen in het monitoringsplan (MP), in de 

monitoringspraktijk en in de emissieverslagen over de genoemde jaren. In de jaren 2014 tot en met 

2017 heeft dit geleid tot aanzienlijke afwijkingen in de gerapporteerde emissies, in de orde van grootte 

van 20 tot 25%. De fout is gekwalificeerd als een onvolledigheid van het MP en van de monitoring, en 

als beduidend onjuiste opgaven in de emissieverslagen. Daarmee zijn de artikelen 5 (volledigheid) en 8 

(beduidend onjuiste opgaven) van de Europese monitorings- en rapportageverordening 601/2012 

(MRV) overtreden.   

 

Boetehoogte 

Voor de vaststelling van de hoogte van de boete heeft de NEa naast de Beleidsregels 2016 (voor de 

periode na de inwerkingtreding daarvan per 1 oktober 2016) de beleidsregels van 2008 (zoals 

gewijzigd in 2011) en de daarbij behorende berekeningsmethodiek toegepast. Er was naar het oordeel 

van het bestuur geen sprake van verminderde verwijtbaarheid. De overtreding is niet 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


 

 

 

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


 

 

 

NEa geeft onderneming een boete van € 246.651,- voor monitorings- en rapportagefouten 
 

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

onderneming omdat deze gedurende een aantal jaren fouten in de monitoring van 

broeikasgasemissies heeft gemaakt. Als gevolg hiervan was ook de gerapporteerde CO2-uitstoot in 

emissieverslagen onjuist. De onjuistheden in emissieverslagen zijn in een eerder genomen besluit door 

de NEa gecorrigeerd, waardoor de onderneming inmiddels voldoende emissierechten heeft ingeleverd 

en geen economisch voordeel uit de overtreding heeft genoten. Tevens is hiermee de fout in het 

emissiehandelssysteem gecorrigeerd. De fouten zijn grotendeels door de onderneming zelf ontdekt bij 

interne controles, en vervolgens uit eigen beweging aan de NEa gemeld. 

 

De overtreding    

De onderneming heeft bij het bepalen van haar CO2-uitstoot over 2013 en 2014 twee bronstromen 

over het hoofd gezien. De monitoring van een van de andere bronstromen heeft in de jaren 2013 tot 

en met 2016 niet in overeenstemming met het monitoringsplan plaatsgevonden. Bij weer een andere 

bronstroom is een retourstroom in de jaren 2013 tot en met 2015 twee keer in mindering gebracht op 

de toevoerstroom. De fouten zijn gekwalificeerd als afwijking van het goedgekeurde monitoringsplan 

en als kwantificeerbare fouten in de emissieverslagen. Tevens was sprake van beduidend onjuiste 

opgaven in emissieverslagen. In totaal waren meer dan 60.000 ton CO2 betrokken bij de 

rapportagefouten. 

 

Daarmee zijn de artikelen 5 (volledigheid), 8 (geen systematische fouten; geen beduidend onjuiste 

opgaven) en 11 (monitoring conform monitoringsplan) van de Europese monitorings- en 

rapportageverordening 601/2012 (MRV) overtreden.   

 
 
Boetehoogte 

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

Gezien de tijdvakken van de overtredingen heeft het bestuur wel vergelijkingen 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 

regime dat voor de overtreder het gunstigst is, wordt toegepast. In geval van één overtreding heeft 

matiging van de boete op dit punt plaatsgevonden. 

 

 

 

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


 

 

 

Er was naar het oordeel van het bestuur geen sprake van verminderde verwijtbaarheid. Wel zijn drie 

van de vier overtredingen uit eigen beweging gemeld en beëindigd, wat eveneens tot matiging van de 

boete heeft geleid. 

 

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/over-de-nea/publicatie-van-boetes


 

 

 

NEa geeft onderneming een boete van € 14.218,- voor monitorings- en rapportagefout  

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

onderneming omdat deze in de jaren 2014 tot en met 2018 een fout heeft gemaakt bij de monitoring 

van de broeikasgasemissies. Deze fout heeft geleid tot te hoge opgaves van de CO2-emissies in de 

emissieverslagen over de jaren 2014 tot en met 2018.  

 

De overtreding    

De onderneming levert een deel van de aardgas die zij gebruikt door aan een nabijgelegen bedrijf. In 

de jaren 2014 tot en met 2018 heeft zij de hoeveelheid doorgeleverde aardgas onjuist berekend, 

omdat zij bij de berekening van de verkeerde calorische waarde is uitgegaan. Als gevolg van deze 

monitoringsfout zijn de CO2-emissies van de broeikasgasinstallatie over de jaren 2014 tot en met 

2018 te hoog ingeschat en onjuist gerapporteerd.  

 

Het bestuur van de NEa heeft de onjuiste rapportage gecorrigeerd door de emissiecijfers in de jaren 

2014 tot en met 2018 opnieuw vast te stellen. Hierdoor hoeft de onderneming minder emissierechten 

in te leveren en zijn de fouten in het emissiehandelssysteem gecorrigeerd.  

 

De onderneming heeft met de monitorings- en rapportagefout in strijd gehandeld met de artikelen 8 

(geen systematische fouten; geen beduidend onjuiste opgaven) en 11 (monitoring conform 

monitoringsplan) van de Europese monitorings- en rapportageverordening 601/2012 (MRV). Daarmee 

heeft zij artikel 18.5, eerste lid, van de Wet milieubeheer overtreden.  

 
Boetehoogte 

Het bestuur heeft op grond van artikel 18.16a, eerste lid, van de Wm, en met toepassing van de 

Beleidsregels 2016 een boete van € 14.218,- aan de onderneming opgelegd. Bij dit besluit heeft het 

bestuur in aanmerking genomen dat het gaat om een zware overtreding, waarbij in totaal 3.824 ton 

CO2 was betrokken, en die vijf jaren heeft geduurd. Dat het in dit geval om rapportage van een te 

hoge emissie ging, maakt in dit verband niet uit. Overrapportage en onderrapportage worden door de 

NEa hetzelfde behandeld, omdat het voor de juiste werking van het emissiehandelssysteem van 

belang is dat de emissiecijfers correct zijn. Het is het bestuur niet gebleken dat de overtreding niet of 

in mindere mate aan de onderneming kan worden verweten. Verder heeft het bestuur bij de 

beoordeling in aanmerking genomen dat de onderneming de overtreding uit eigen beweging heeft 

gemeld en beëindigd, dat er geen sprake is van recidive en dat de onderneming geen economisch 

voordeel heeft gehad van de overtreding. 

 

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


 

 

 

De overtreding heeft gedeeltelijk plaatsgevonden in de periode vóór inwerkingtreding van de 

Beleidsregels op 1 oktober 2016. Daarom heeft het bestuur ook berekend wat de boete zou zijn 

geweest als (ten aanzien van de periode vóór 1 oktober 2016) de boetesystematiek die gold onder de 

Beleidsregels 2008/2011 én (ten aanzien van de periode na 1 oktober 2016) de Beleidsregels 2016 

zouden zijn toegepast. Uit die berekening kwam het boetebedrag van € 14.218,- naar voren. Dit 

boetebedrag was lager dan het boetebedrag dat was berekend met toepassing van de Beleidsregels 

2016. Het bestuur heeft hierin aanleiding gezien om het boetebedrag tot € 14.218,- te matigen.  

 

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/over-de-nea/publicatie-van-boetes

