
 

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

