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Gebruiksbepalingen en -voorwaarden 
van het Nederlandse gedeelte van het Register voor handel in 

broeikasgasemissierechten 
 
Ingevolge de EU-Verordening 389/2013 mag de registeradministrateur van aanvragers van een 
persoonstegoedrekening verlangen dat zij instemmen met bepalingen en voorwaarden over de 
onderwerpen die in bijlage II van de Verordening vermeld zijn. De regels voor de rekeningen van het 
Unieregister die door Nederland beheerd worden zijn neergelegd in de Gebruiksbepalingen en –
voorwaarden. 
 
Bij een transactie naar een rekening in het EU-register dat niet door Nederland beheerd wordt of een 
transactie naar een ander PK-register, dient de gebruiker bovendien rekening te houden met de 
bepalingen en voorwaarden die vastgesteld zouden kunnen zijn door de registerbeheerder van het 
andere register. 
 
 
Opdat de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen tegen ongeoorloofd gebruik van de rekening genomen 
worden, dienen de rekeninghouder en zijn rekeningbevoegden zich te vergewissen van de adviezen in 
het document Veiligheidsmaatregelen voor gebruikers NEa-registers Dit document is eveneens 
geplaatst op 
https://www.emissieautoriteit.nl/documenten/hulpdocument/2014/12/09/veiligheidsmaatregelen-
voor-gebruikers-nea-registers. 
 

Bepaling 1 
Definities 

 
Voor de toepassing van de Gebruiksbepalingen en –voorwaarden gelden de volgende definities: 

a. ‘Bevoegde autoriteit’: het bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit;  
b. ‘EU Login’: het legalisatiesysteem van de Europese Commissie; 
c. ‘Emissierecht’: een luchtvaartemissierecht (AEUA) of een algemeen emissierecht (EUA); 
d. ‘EU-register’: het register bedoeld in artikel 4 Vo; 
e. ‘EUTL’: Europese transactielogboek als bedoeld in artikel 6 Vo; 
f. ‘ITL’: internationaal transactielogboek van het UNFCCC als bedoeld in artikel 7, eerste lid, Vo; 
g. ‘Kyoto-eenheid’: een AAU, ERU, CER of RMU; 
h. ‘NEa’: Nederlandse Emissieautoriteit; 
i. ‘PK’: Protocol van Kyoto; 
j. ‘PK-register’: het register bedoeld in artikel 5, eerste lid, Vo; 
k. ‘Proces’: een geautomatiseerd technisch middel om een handeling te verrichten die 

betrekking heeft op een rekening of een eenheid in het register; 
l. ‘Register’: het EU-register of een PK-register; 
m. ‘Registerbeheerder’: de registeradministrateur van het EU-register of van een ander PK-

register; 
n. ‘Rekeningbevoegde’: de natuurlijke persoon als bedoeld in artikel 23 Vo die de 

rekeninghouder heeft voorgedragen ingevolge artikel 24 Vo; 
o. ‘Rekeninghouder’: een (natuurlijke of rechts)persoon die in het bezit is van een rekening in 

het register; 
p. ‘Transactie’: een proces dat de overdracht van een emissierecht of Kyoto-eenheid van de ene 

rekening naar de andere behelst; 
q. ‘Vo’: EU-Verordening 389/2013. 
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Bepaling 2 
Vergoeding 

 
1. Voor het onderhouden van een persoonstegoedrekening of een handelsrekening als bedoeld in 
artikel 18 Vo of een Kyotorekening is degene op wiens verzoek de rekening is geopend een 
vergoeding verschuldigd aan de NEa. 
2. De vergoeding, bedoeld in het eerste lid, bedraagt € 400 per kalenderjaar. 
3. In afwijking van het tweede lid bedraagt de vergoeding € 1.350 per kalenderjaar indien gebruik  
    wordt gemaakt van een of meerdere van de volgende door de NEa aangeboden diensten: 

a. De Premium Accounthouder beschikt over een speciaal telefoonnummer van 
de Helpdesk NEa, dat voorrang geeft op het reguliere telefoonnummer. 

b. De Premium Accounthouder kan de Helpdesk NEa tijdens werkdagen van 9.00 
tot 17.00 uur bellen in plaats van 9.00 tot 12.00 uur en 15.00 tot 17.00 uur. 

c. Wijzigingen in het register worden met voorrang verwerkt. 
d. De NEa verstuurt e-mailnieuwsberichten en aankondigingen van onderhoud en 

storingen. Zodoende hoeft de Premium Accounthouder hiervoor niet op eigen 
initiatief de internetomgeving van de NEa te raadplegen. 

e. De NEa organiseert gebruikersoverleggen exclusief voor Premium 
Accounthouders, waarin de NEa nieuwe ontwikkelingen in registerzaken en 
beleid deelt. U kunt opmerkingen en suggesties geven bij deze overleggen. 

f. Als transacties van of naar een Premium Accounthouder stagneren, krijgen zij 
hierover zo snel mogelijk bericht van de NEa. 

 
Bepaling 3 

Aansprakelijkheid 
 
1. De rekeningbevoegden zijn verantwoordelijk voor het beheren van hun EU Login-rekening. 
2. De bevoegde autoriteit of de registerbeheerder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van   
onbevoegd gebruik van de rekening dat heeft plaatsgevonden voor het moment dat de 
rekeninghouder een melding heeft gedaan overeenkomstig de artikel 95, vierde en vijfde lid Vo. 
3. Behoudens opzet of grove schuld is de bevoegde autoriteit of de registerbeheerder niet 
aansprakelijk voor de schade, die voortvloeit uit: 

a. De opschorting van de toegang van een rekeningbevoegde tot een rekening of een proces 
waartoe hij normaal toegang heeft omwille van de redenen genoemd in artikel 96 en 97 Vo; 

b. Het geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn van het register, het ITL of het EUTL als 
gevolg van de opschorting van processen of de opsporing van discrepanties of afwijkingen als 
bedoeld in de artikelen 99, 101 102 en 103 Vo; 

c. Het niet of niet tijdig uitvoeren van een opdracht door het register als gevolg van de 
afbreking van de transactie of het proces op grond van artikel 104, tweede lid Vo. 

4. De bevoegde autoriteit of de registerbeheerder is niet aansprakelijk voor de schade die het gevolg 
is van computer virussen, trojanen, wormen of ander kwaadwillig of technisch schadelijk materiaal. 
5. De bevoegde autoriteit of de registerbeheerder is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de 
invoer van foutieve data door de rekeningbevoegde, noch de geldigheid of opportuniteit van een 
transactieopdracht of enige andere handeling. 
6. De bevoegde autoriteit of de registerbeheerder is niet aansprakelijk voor de indirecte schade, de 
gevolgschade of de gederfde winst. 
 

Bepaling 4 
Wijziging Gebruiksbepalingen en –voorwaarden 

 
De registerbeheerder is bevoegd de Gebruiksbepalingen en –voorwaarden te wijzigen. Elke wijziging 
wordt gepubliceerd. De rekeninghouder wordt geacht met de gewijzigde Gebruiksbepalingen en –
voorwaarden te hebben ingestemd indien hij niet binnen vier weken schriftelijk zijn bezwaar kenbaar 
gemaakt heeft. 
 

Bepaling 5 
Geschillenregeling 

 
Geschillen tussen de bevoegde autoriteit of de registerbeheerder en een rekeninghouder dienen 
aanhangig gemaakt te worden bij de bevoegde rechter in ’s-Gravenhage. 


