
 

 

 

NEa geeft onderneming een boete van € 26.195,- voor niet tijdig melden daling 

activiteitsniveau 

Het bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit (hierna: NEa) heeft een boete opgelegd aan een 

onderneming omdat deze in 2019 niet tijdig een daling van het activiteitsniveau die in 2018 was 

opgetreden bij een van haar inrichtingen, aan de NEa had gemeld. Het emissiehandelssysteem gaat 

ervan uit dat een dergelijke melding (inclusief verklaring van een verificateur) vóór 20 januari van het 

jaar volgend op het jaar waarin het activiteitsniveau heeft plaatsgevonden, bij het bevoegd gezag (de 

NEa) wordt ingediend. De reden daarvan is dat bij een relevante daling van het activiteitsniveau de 

kosteloze toewijzing van emissierechten tijdig moet kunnen worden aangepast.  

De overtreding    

De daling van het activiteitsniveau is door de onderneming eind maart 2019 aan de NEa gemeld met 

de verklaring van de verificateur. Daardoor heeft zij niet tijdig voldaan aan de meldingsplicht als 

bedoeld in artikel 45 van de Regeling handel in emissierechten in samenhang met artikel 23 van de 

zogenoemde “CIM” (de regels die de Europese Commissie heeft gesteld met betrekking tot de 

kosteloze toewijzing van emissierechten voor de periode 2013-2020). Daardoor is artikel 16.13, eerste 

lid, aanhef en onder a, van de Wet milieubeheer (Wm) geschonden, en daarmee is artikel 18.5, eerste 

lid van de Wm overtreden.  

De NEa heeft de storting van emissierechten aan de desbetreffende inrichting in februari 2019 niet 

kunnen opschorten, en heeft het aantal teveel gestorte emissierechten moeten terugvorderen. 

 

Boetehoogte 

Voor de vaststelling van de hoogte van de boete heeft de NEa de Beleidsregels 2016 toegepast. Er 

was naar het oordeel van het bestuur geen sprake van verminderde verwijtbaarheid. De overtreding is 

uit eigen beweging gemeld en beëindigd. Er was geen sprake van recidive. Er is geen sprake geweest 

van economisch voordeel als gevolg van de overtreding. 

 

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


 

  


