
NEa geeft onderneming een boete van € 10.280,- wegens emitteren zonder vergunning 

 

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

onderneming omdat deze tussen 1 januari 2013 en 9 maart 2020 CO2 heeft geëmitteerd met een 

broeikasgasinstallatie, zonder dat zij daarvoor een emissievergunning had.  

 

De overtreding 

De onderneming exploiteert een installatie waarin een activiteit wordt uitgevoerd die onder een in 

bijlage I van het Besluit handel in emissierechten genoemde categorie valt en waarmee CO2 wordt 

geëmitteerd. Gelet op artikel 16.1, tweede lid, van de Wet milieubeheer (hierna: de Wm) in 

samenhang bezien met artikel 2, eerste lid, onder a, van het Besluit handel in emissierechten, 

moet de installatie als een broeikasgasinstallatie worden aangemerkt. Op grond van artikel 16.5, 

eerste lid, van de Wm had de onderneming voor de exploitatie van deze installatie een 

emissievergunning van het bestuur van de NEa moeten hebben. 

 

De onderneming heeft op 9 maart 2020 een emissievergunning voor de exploitatie van haar 

broeikasgasinstallatie bij het bestuur van de NEa aangevraagd. In de periode daarvoor beschikte 

zij niet over een emissievergunning. Dit betekent dat zij vanaf 1 januari 2013 (de start van de 

derde handelsperiode) tot het moment van de aanvraag op 9 maart 2020, artikel 16.5 van de Wm 

overtrad.   

 

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 € 10.280,- aan de onderneming opgelegd. Conform de 

boetesystematiek die geldt voor overtredingen zonder kwantificeerbaar effect heeft het bestuur de 

hoogte van de boete gerelateerd aan de geschatte omvang van de jaarlijkse CO2-emissie van de 

installatie. Daarnaast heeft het bestuur in aanmerking genomen dat het gaat om een zeer zware 

overtreding, die iets meer dan 86 maanden heeft geduurd. Het is het bestuur niet gebleken dat de 

overtreding niet of in mindere mate aan de onderneming kan worden verweten. Er is geen sprake 

van recidive. Verder heeft het bestuur van belang geacht dat de onderneming de overtreding uit 

eigen beweging heeft gemeld en beëindigd. In verband hiermee heeft het bestuur in de 

boeteberekening een correctiefactor van 0,5 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 € 17.600,- wegens het emitteren zonder 

vergunning 

 

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

onderneming omdat deze gedurende bijna twee jaar een broeikasgasinstallatie in werking heeft 

gehad zonder over een emissievergunning te beschikken.   

 

De overtreding 

De onderneming heeft een broeikasgasinstallatie in werking gehad die in december 2017 de 

drempel van 20 MWth overschreed waarboven een emissievergunning en deelname aan het 

emissiehandelssysteem verplicht zijn. In september 2019 heeft de onderneming het opgestelde 

vermogen van de installatie zodanig teruggebracht dat de installatie niet meer vergunningplichtig 

was en niet meer aan emissiehandel hoefde deel te nemen. Daardoor is gedurende bijna twee jaar 

artikel 16.5 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 € 17.600,- aan de onderneming opgelegd. Bij dit besluit heeft 

het bestuur in aanmerking genomen dat het gaat om een zeer zware overtreding. De 

vergunningplicht is een hoeksteen van het emissiehandelssysteem. Volgens de Beleidsregels 2016 

betreft het een overtreding waarvan het effect niet kwantificeerbaar is. Het bestuur is van oordeel 

dat de overtreding volledig aan de onderneming verweten kan worden. De onderneming heeft de 

overtreding niet zelf gemeld. Er was geen sprake van recidive. Het economisch voordeel dat de 

onderneming eventueel per saldo genoten heeft, is niet te kwantificeren. 

 

 

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 € 6.440,- wegens emitteren zonder vergunning 

 

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

onderneming omdat deze tussen november 2015 en 10 september 2019 CO2 heeft geëmitteerd 

met een broeikasgasinstallatie, zonder dat zij daarvoor een emissievergunning had.  

 

De overtreding 

De onderneming exploiteert een installatie waarin een activiteit wordt uitgevoerd die onder een in 

bijlage I van het Besluit handel in emissierechten genoemde categorie valt en waarmee CO2 wordt 

geëmitteerd. Gelet op artikel 16.1, tweede lid, van de Wet milieubeheer (hierna: de Wm) in 

samenhang bezien met artikel 2, eerste lid, onder a, van het Besluit handel in emissierechten, 

moet de installatie als een broeikasgasinstallatie worden aangemerkt. Op grond van artikel 16.5, 

eerste lid, van de Wm had de onderneming voor de exploitatie van deze installatie een 

emissievergunning van het bestuur van de NEa moeten hebben. 

 

De vergunningplicht gold vanaf november 2015. Op 20 augustus 2018 heeft de onderneming een 

emissievergunning voor de exploitatie van haar broeikasgasinstallatie bij het bestuur van de NEa 

aangevraagd. Bij besluit van 29 juli 2019 heeft het bestuur de emissievergunning verleend. Dit 

besluit is op 10 september 2019 in werking getreden. In de periode tussen november 2015 en 

10 september 2019 beschikte de onderneming niet over een geldige emissievergunning. Dit 

betekent dat zij in die periode artikel 16.5 van de Wm overtrad.  

 

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 € 6.440,- aan de onderneming opgelegd. Conform de 

boetesystematiek die geldt voor overtredingen zonder kwantificeerbaar effect heeft het bestuur de 

hoogte van de boete gerelateerd aan de geschatte omvang van de jaarlijkse CO2-emissie van de 

installatie. Daarnaast heeft het bestuur in aanmerking genomen dat het gaat om een zeer zware 

overtreding, die ruim 46 maanden heeft geduurd. Voor de boeteberekening is het bestuur 

uitgegaan van 33 maanden. Dit is de periode gerekend tot aan de aanvraag van de 

emissievergunning. Het is het bestuur niet gebleken dat de overtreding niet of in mindere mate 

aan de onderneming kan worden verweten. Er is geen sprake van recidive. Verder heeft het 

bestuur van belang geacht dat de onderneming de overtreding uit eigen beweging heeft gemeld en 

beëindigd. In verband hiermee heeft het bestuur in de boeteberekening een correctiefactor van 0,5 

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 € 10.400,- wegens emitteren zonder vergunning 

 

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

onderneming omdat deze van 16 december 2016 tot 14 februari 2018 CO2 heeft geëmitteerd met 

een broeikasgasinstallatie, zonder dat zij daarvoor een emissievergunning had.  

 

De overtreding 

De onderneming exploiteert een installatie waarin een activiteit wordt uitgevoerd die onder een in 

bijlage I van het Besluit handel in emissierechten genoemde categorie valt en waarmee CO2 wordt 

geëmitteerd. Gelet op artikel 16.1, tweede lid, van de Wet milieubeheer (hierna: de Wm) in 

samenhang bezien met artikel 2, eerste lid, onder a, van het Besluit handel in emissierechten, 

moet de installatie als een broeikasgasinstallatie worden aangemerkt. Op grond van artikel 16.5, 

eerste lid, van de Wm had de onderneming voor de exploitatie van deze installatie een 

emissievergunning van het bestuur van de NEa moeten hebben. 

 

De vergunningplicht gold vanaf 16 december 2016. Op 17 november 2017 heeft de onderneming 

een emissievergunning aangevraagd. Tot 14 februari 2018 beschikte de onderneming niet over 

een geldige emissievergunning. Dit betekent dat zij in die periode artikel 16.5 van de Wm 

overtrad.  

 

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 € 10.400,- aan de onderneming opgelegd. Conform de 

boetesystematiek die geldt voor overtredingen zonder kwantificeerbaar effect heeft het bestuur de 

hoogte van de boete gerelateerd aan de geschatte omvang van de jaarlijkse CO2-emissie van de 

installatie. Daarnaast heeft het bestuur in aanmerking genomen dat het gaat om een zeer zware 

overtreding, die ruim 14 maanden heeft geduurd. Voor de boeteberekening is het bestuur 

uitgegaan van 11 maanden. Dit is de periode gerekend tot aan de aanvraag van de 

emissievergunning. Het is het bestuur niet gebleken dat de overtreding niet of in mindere mate 

aan de onderneming kan worden verweten. Er is geen sprake van recidive. Verder heeft het 

bestuur van belang geacht dat de onderneming de overtreding uit eigen beweging heeft gemeld en 

beëindigd. In verband hiermee heeft het bestuur in de boeteberekening een correctiefactor van 0,5 

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 € 8.360,- wegens emitteren zonder vergunning 

 

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

onderneming omdat deze tenminste van 2013 tot 16 april 2018 CO2 heeft geëmitteerd met een 

broeikasgasinstallatie, zonder dat zij daarvoor een emissievergunning had.  

 

De overtreding 

De onderneming exploiteert een installatie waarin een activiteit wordt uitgevoerd die onder een in 

bijlage I van het Besluit handel in emissierechten genoemde categorie valt en waarmee CO2 wordt 

geëmitteerd. Gelet op artikel 16.1, tweede lid, van de Wet milieubeheer (hierna: de Wm) in 

samenhang bezien met artikel 2, eerste lid, onder a, van het Besluit handel in emissierechten, 

moet de installatie als een broeikasgasinstallatie worden aangemerkt. Op grond van artikel 16.5, 

eerste lid, van de Wm had de onderneming voor de exploitatie van deze installatie een 

emissievergunning van het bestuur van de NEa moeten hebben. 

 

De vergunningplicht gold tenminste vanaf 2013. Op 7 december 2017 heeft de onderneming een 

emissievergunning aangevraagd. Tot 16 april 2018 beschikte de onderneming niet over een 

geldige emissievergunning. Dit betekent dat zij in die periode artikel 16.5 van de Wm overtrad.  

 

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 € 8.360,- aan de onderneming opgelegd. Conform de 

boetesystematiek die geldt voor overtredingen zonder kwantificeerbaar effect heeft het bestuur de 

hoogte van de boete gerelateerd aan de geschatte omvang van de jaarlijkse CO2-emissie van de 

installatie. Daarnaast heeft het bestuur in aanmerking genomen dat het gaat om een zeer zware 

overtreding, die ruim 63 maanden heeft geduurd. Voor de boeteberekening is het bestuur 

uitgegaan van 59 maanden. Dit is de periode gerekend tot aan de aanvraag van de 

emissievergunning. Het is het bestuur niet gebleken dat de overtreding niet of in mindere mate 

aan de onderneming kan worden verweten. Er is geen sprake van recidive. Verder heeft het 

bestuur van belang geacht dat de onderneming de overtreding uit eigen beweging heeft gemeld en 

beëindigd. In verband hiermee heeft het bestuur in de boeteberekening een correctiefactor van 0,5 

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

