
 

 

 

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

