
 
NEa geeft onderneming een boete van € 20.541,- voor monitorings- en rapportagefout 

 
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 een fout in de monitoring van 

broeikasgasemissies heeft gemaakt. De onderneming heeft in die periode de procesemissies van een 

rookgasreinigingsinstallatie niet gemonitord en gerapporteerd. Als gevolg hiervan was de 

gerapporteerde CO2-uitstoot in het emissieverslag over de jaren 2013 tot en met 2017 onjuist. De 

onjuistheid in de emissieverslagen is in een eerder genomen besluit door de NEa gecorrigeerd, 

waardoor de onderneming alsnog voldoende emissierechten zal moeten inleveren en geen economisch 

voordeel uit de overtreding zal genieten. Tevens is hiermee de fout in het emissiehandelssysteem 

gecorrigeerd.  

 
De overtreding 

De onderneming heeft bij het bepalen van haar CO2-uitstoot over de jaren 2013 tot en met 2017 de 

procesemissies, die worden veroorzaakt door gebruik van kalksteen in de rookgasreinigingsinstallatie, 

over het hoofd gezien. De bronstroom was niet opgenomen in het monitoringsplan (MP), in de 

monitoringspraktijk en in de emissieverslagen over de genoemde jaren. In de jaren 2014 tot en met 

2017 heeft dit geleid tot aanzienlijke afwijkingen in de gerapporteerde emissies, in de orde van grootte 

van 20 tot 25%. De fout is gekwalificeerd als een onvolledigheid van het MP en van de monitoring, en 

als beduidend onjuiste opgaven in de emissieverslagen. Daarmee zijn de artikelen 5 (volledigheid) en 8 

(beduidend onjuiste opgaven) van de Europese monitorings- en rapportageverordening 601/2012 

(MRV) overtreden.   

 

Boetehoogte 

Voor de vaststelling van de hoogte van de boete heeft de NEa naast de Beleidsregels 2016 (voor de 

periode na de inwerkingtreding daarvan per 1 oktober 2016) de beleidsregels van 2008 (zoals 

gewijzigd in 2011) en de daarbij behorende berekeningsmethodiek toegepast. Er was naar het oordeel 

van het bestuur geen sprake van verminderde verwijtbaarheid. De overtreding is niet uit eigen 

beweging gemeld en beëindigd, en er was geen sprake van recidive. 

 

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

