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Melding meting 
 

Datum ontvangst  
Dossiernummer  

 
 
1 Gegevens bedrijfslocatie 

Naam       

Plaats       

Vergunningnummer       

Contactpersoon       

 
 
2 Datum en tijdstip meting (meerdere data en tijden aan te geven) 
      
 

 
 
3 Te meten installatie(s)  
 

 
 
4 Naam meetbureau 

Naam       

Plaats       

 
 
5 Opmerkingen 

      
 

 

 

 
 
6 Naam tekenbevoegde en datum  

Naam       

Datum       

1e  
       

 
 AST (of JC) meting  QAL 2 (of KBN 2) meting CO2 / N2O 

2e  
       

 
 AST (of JC) meting  QAL 2 (of KBN 2) meting CO2 / N2O 

3e  
       

 
 AST (of JC) meting  QAL 2 (of KBN 2) meting CO2 / N2O 

4e  
       

 
 AST (of JC) meting  QAL 2 (of KBN 2) meting CO2 / N2O 

5e  
       

 
AST (of JC) meting  QAL 2 (of KBN 2) meting CO2 / N2O 
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Toelichting 
N.B. Deze pagina hoeft u niet mee te sturen, dit is een toelichting op het formulier 
 
 
Wettelijk kader 
De verplichting om een kentalbepaling en een verificatie- of kalibratiemeting aan de emissieautoriteit te melden, is opgenomen 
in artikel 13 en 14 van de Regeling handel in emissierechten.  
 
Meer informatie 
Meer informatie over meldingen van metingen vindt u op www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/meldingen-ets. U kunt op de 
website onder documenten ook het infoblad ‘Veranderingen in uw bedrijfslocatie en uw meldingsplicht aan de NEa’ 
downloaden. 
 
Tekenbevoegde 
Een mogelijke tekenbevoegde is een statutair vertegenwoordigingsbevoegde (zoals vermeld in het uittreksel van de Kamer 
van Koophandel) of een door hem gemandateerde contactpersoon. 
 
Adressering 
U dient het formulier elektronisch te versturen naar: info@emissieautoriteit.nl. 
Vermeld in de onderwerpregel: Melding meting – [naam van uw bedrijfslocatie]. 
 
Vragen 
Vragen kunt u stellen aan de Helpdesk NEa, per telefoon op werkdagen tussen 09:00 en 12:00 uur en van 15.00 tot 17.00 op 
070 – 4568050, of via e-mail naar info@emissieautoriteit.nl.  

http://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/meldingen-ets
mailto:info@emissieautoriteit.nl
mailto:info@emissieautoriteit.nl
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