
NEa geeft onderneming een boete van € 129.623,- voor niet tijdig melden daling 

activiteitsniveau 

 

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

onderneming omdat deze een daling van het activiteitsniveau in 2016 niet tijdig aan de NEa had 

gemeld. 

 

De overtreding 

In artikel 45 van de Regeling handel in emissierechten (hierna: de Regeling) was tot 1 juli 2020 

bepaald dat in het geval de werking van een broeikasgasinstallatie gedeeltelijk wordt beëindigd als 

bedoeld in artikel 23, eerste lid, van het Besluit 2011/278/EU (CIM), de vergunninghouder dit aan 

het bestuur meldt voor 20 januari van het jaar volgend op het jaar van gedeeltelijke beëindiging. 

Het activiteitsniveau van de installatie van de onderneming is in 2015 met meer dan 50% gedaald. 

Dit geldt als een gedeeltelijke stopzetting als bedoeld in artikel 23, eerste lid, van het 

Besluit 2011/278/EU. De onderneming heeft dit niet tijdig, want niet vóór 20 januari 2016, 

gemeld. Dit betekent dat de onderneming in strijd heeft gehandeld met artikel 45 van de Regeling 

in samenhang bezien met artikel 23 van het Besluit 2011/278/EU. Daarmee heeft de onderneming 

het bepaalde krachtens artikel 16.13a van de Wet milieubeheer (hierna: de Wm) overtreden. 

 

Boetehoogte 

Het bestuur heeft op grond van artikel 18.16a, eerste lid, van de Wm besloten om een boete van 

€ 129.623,- aan de onderneming op te leggen.   

 

Omdat het gezien de aard van de overtreding en het effect ervan om een ernstige overtreding 

gaat, heeft het bestuur aanleiding gezien om een boete voor de overtreding aan de onderneming 

op te leggen. Met toepassing van de Beleidsregels 2016 is een boetebedrag van € 259.246,- 

berekend. Bij deze berekening is in aanmerking genomen dat er 39.726 emissierechten bij de 

overtreding betrokken zijn geweest. Gezien de voor 2016 geldende boetewaarde van € 8,- en een 

inrichtingsfactor van 0,8 is een variabel boetebedrag van € 254.246,- berekend. Samen met het 

vaste boetebedrag van € 5.000,- levert dit een boetebedrag van € 259.246,- op. In dit geval is 

een correctiefactor van 1 toegepast. Dit heeft te maken met het feit dat de overtreding niet uit 

eigen beweging is gemeld en beëindigd in de zin van de Beleidsregels en het feit dat er geen 

aanleiding is voor het oordeel dat de overtreding niet of in mindere mate aan de onderneming kan 

worden verweten.  

 

Op grond van artikel 5:46, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht heeft het bestuur 

beoordeeld of het met toepassing van de Beleidsregels 2016 berekende boetebedrag in dit geval 

ook evenredig is. In het kader van deze beoordeling heeft het bestuur in aanmerking genomen dat 

de overtreding een ernstige overtreding is, die aanzienlijke gevolgen heeft gehad en die ook aan 

de onderneming kan worden verweten. De bepaling die de onderneming heeft overtreden, bestaat 

echter niet langer. Met ingang van de vierde handelsperiode per 1 januari 2021 is de systematiek 

voor gratis toewijzing gewijzigd. Daarbij zijn de gevolgen van de overtreding inmiddels ongedaan 

gemaakt, omdat de onverschuldigd verleende emissierechten zijn teruggevorderd. Deze 

terugvordering heeft hoge kosten voor de onderneming met zich gebracht, gezien het aantal 

betrokken emissierechten en de gestegen emissierechtenprijs. Het bestuur heeft daarin aanleiding 

gezien voor matiging van het boetebedrag met 50%, die leidt tot een boetebedrag van 

€ 129.623,-. Volgens het bestuur is dit een passend boetebedrag gezien de aard en ernst van de 

overtreding in het licht van het aanzienlijk negatieve effect daarvan en de mate waarin deze aan 

de onderneming kon worden verweten. 

 

https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/handhaving-ets/documenten/publicatie/2016/09/12/beleidsregels-nea-2016


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/organisatie-en-klimaatbeleid/toezicht-en-handhaving/publicatie-van-boetebesluiten


NEa geeft onderneming een boete van € 78.219,- voor niet tijdig melden daling 

activiteitsniveau 

 

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

onderneming omdat deze een daling van het activiteitsniveau in 2014 niet tijdig aan de NEa had 

gemeld. 

 

De overtreding 

In artikel 45 van de Regeling handel in emissierechten (hierna: de Regeling) was tot 1 juli 2020 

bepaald dat in het geval de werking van een broeikasgasinstallatie gedeeltelijk wordt beëindigd als 

bedoeld in artikel 23, eerste lid, van het Besluit 2011/278/EU (CIM), de vergunninghouder dit aan 

het bestuur meldt voor 20 januari van het jaar volgend op het jaar van gedeeltelijke beëindiging. 

Het activiteitsniveau van de installatie van de onderneming is in 2015 met meer dan 50% gedaald. 

Dit geldt als een gedeeltelijke stopzetting als bedoeld in artikel 23, eerste lid, van het 

Besluit 2011/278/EU. De onderneming heeft dit niet tijdig, want niet vóór 20 januari 2016, 

gemeld. Dit betekent dat de onderneming in strijd heeft gehandeld met artikel 45 van de Regeling 

in samenhang bezien met artikel 23 van het Besluit 2011/278/EU. Daarmee heeft de onderneming 

het bepaalde krachtens artikel 16.13a van de Wet milieubeheer (hierna: de Wm) overtreden. 

 

Boetehoogte 

Het bestuur heeft op grond van artikel 18.16a, eerste lid, van de Wm besloten om een boete van 

€ 78.219,- aan de onderneming op te leggen.   

 

Gezien de aard en ernst van de overtreding en de mate waarin deze aan de onderneming kan 

worden verweten, heeft het bestuur aanleiding gezien om een boete op te leggen. Met toepassing 

van de Beleidsregels 2016 is een boetebedrag van € 156.438,- berekend. Bij deze berekening is in 

aanmerking genomen dat er 21.033 emissierechten bij de overtreding betrokken zijn geweest. 

Gezien de voor 2014 geldende boetewaarde van € 9,- en een inrichtingsfactor van 0,8 is een 

variabel boetebedrag van € 151.438,- berekend. Samen met het vaste boetebedrag van € 5.000,- 

levert dit een boetebedrag van € 156.438,- op. In dit geval is een correctiefactor van 1 toegepast. 

Dit heeft te maken met het feit dat de overtreding niet uit eigen beweging is gemeld en beëindigd 

in de zin van de Beleidsregels en het feit dat er geen aanleiding is voor het oordeel dat de 

overtreding niet of in mindere mate aan de onderneming kan worden verweten.  

 

Op grond van artikel 5:46, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht heeft het bestuur 

beoordeeld of het met toepassing van de Beleidsregels 2016 berekende boetebedrag in dit geval 

ook evenredig is. In het kader van deze beoordeling heeft het bestuur in aanmerking genomen dat 

de overtreding naar zijn aard een ernstige overtreding is, die aanzienlijke gevolgen heeft gehad en 

ook aan de onderneming kan worden verweten. De bepaling die de onderneming heeft overtreden, 

bestaat echter niet langer. Met ingang van de vierde handelsperiode per 1 januari 2021 is de 

systematiek voor gratis toewijzing gewijzigd. Daarbij zijn de gevolgen van de overtreding 

inmiddels ongedaan gemaakt, omdat de onverschuldigd verleende emissierechten zijn 

teruggevorderd. Deze terugvordering heeft aanzienlijke kosten voor de onderneming met zich 

gebracht, in verband met de stijging van de prijs van een emissierecht tussen 2015 en 2021. Het 

bestuur heeft daarin aanleiding gezien voor matiging van het boetebedrag met 50%, die leidt tot 

een boetebedrag van € 78.219,-. Volgens het bestuur is dit een passend boetebedrag gezien de 

aard en ernst van de overtreding in het licht van het aanzienlijk negatieve effect daarvan en de 

mate waarin deze aan de onderneming kon worden verweten. 

 

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/organisatie-en-klimaatbeleid/toezicht-en-handhaving/publicatie-van-boetebesluiten


NEa geeft onderneming een boete van € 255.126,- voor niet tijdig melden daling 
activiteitsniveau 

Het bestuur van de Nederlandse Emissieautoriteit (hierna: NEa) heeft een boete opgelegd aan een 
onderneming omdat deze onderneming bij twee van zijn installaties niet tijdig een melding heeft 
gedaan van een daling van het activiteitsniveau. 

De overtreding 
In artikel 45 van de Regeling handel in emissierechten (hierna: de Regeling) was tot 1 juli 2020 
bepaald dat in het geval de werking van een broeikasgasinstallatie gedeeltelijk wordt beëindigd als 
bedoeld in artikel 23, eerste lid, van het Besluit 2011/278/EU (CIM), de vergunninghouder dit aan 
het bestuur meldt voor 20 januari van het jaar volgend op het jaar van gedeeltelijke beëindiging.  

Het activiteitsniveau van de eerste installatie van de onderneming is in 2019 met meer dan 50% 
gedaald. Dit geldt als een gedeeltelijke stopzetting als bedoeld in artikel 23, eerste lid, van het 
Besluit 2011/278/EU. De onderneming heeft dit niet tijdig, want niet vóór 20 januari 2020, 
gemeld. Het activiteitsniveau van de tweede installatie van de onderneming is in 2018 met meer 
dan 50% gedaald. Ook dit geldt als een gedeeltelijke stopzetting als bedoeld in artikel 23, eerste 
lid, van het Besluit 2011/278/EU. De onderneming heeft dit niet tijdig, want niet vóór 20 januari 
2019, gemeld. Dit betekent dat de onderneming in strijd heeft gehandeld met artikel 45 van de 
Regeling in samenhang bezien met artikel 23 van het Besluit 2011/278/EU. Daarmee heeft de 
onderneming het bepaalde krachtens artikel 16.13a van de Wet milieubeheer (hierna: de Wm) 
overtreden. 

Boetehoogte 
Omdat het gezien de aard en het effect ervan om ernstige overtredingen gaat, heeft het bestuur 
aanleiding gezien om op grond van artikel 18.16a, eerste lid, van de Wm een boete aan de 
onderneming op te leggen.   

Met toepassing van de boetesystematiek van de Beleidsregels 2016 is voor de eerste installatie 
een boetebedrag van € 14.817,- berekend. Bij deze berekening is in aanmerking genomen dat er 
5.104 emissierechten bij de overtreding betrokken zijn geweest. De overtreding heeft er in dit 
geval niet toe geleid dat er voor het jaar 2020 te veel emissierechten zijn gestort. Dit heeft 
aanleiding gegeven om de vermenigvuldigingsfactor die wordt gehanteerd bij de berekening van 
de marktgerelateerde boetewaarde met 75% te verlagen. Daarom is in de berekening van het 
variabele bedrag uitgegaan van een boetewaarde van € 6,-. In samenhang met een 
inrichtingsfactor van 0,6 is een variabel boetebedrag van € 18.734,40 berekend. In dit geval is een 
correctiefactor van 0,5 toegepast. Dit heeft te maken met het feit dat de overtreding uit eigen 
beweging is gemeld en beëindigd in de zin van de Beleidsregels, maar dat er geen aanleiding is 
voor het oordeel dat de overtreding niet of in mindere mate aan de onderneming kan worden 
verweten. Samen met het vaste boetebedrag van € 5.000,- levert dit een boetebedrag van 
€ 14.187,- op.  

Voor de tweede installatie is met toepassing van de boetesystematiek een boetebedrag van 
€ 496.064,- berekend. Bij deze berekening is in aanmerking genomen dat er 40.922 
emissierechten bij de overtreding betrokken zijn geweest. Gezien de voor 2018 geldende 
boetewaarde van € 15,- en een inrichtingsfactor van 0,8 is een variabel boetebedrag van € 
491.064,- berekend. In dit geval is een correctiefactor van 1 toegepast. Dit heeft te maken met 
het feit dat de overtreding niet uit eigen beweging is gemeld en beëindigd in de zin van de 
Beleidsregels en het feit dat er geen aanleiding is voor het oordeel dat de overtreding niet of in 
mindere mate aan de onderneming kan worden verweten. Samen met het vaste boetebedrag 
van € 5.000,- levert dit een boetebedrag van € 496.064,- op. 

https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/handhaving-ets/documenten/publicatie/2016/09/12/beleidsregels-nea-2016


 
Uit de boetesystematiek volgt een boetebedrag van € 510.251,- voor beide overtredingen 
tezamen. Op grond van artikel 5:46, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht heeft het 
bestuur beoordeeld of dit boetebedrag ook evenredig is. In het kader van deze beoordeling heeft 
het bestuur in aanmerking genomen dat de overtredingen ernstige overtredingen zijn, die een 
aanzienlijk gevolg hebben gehad en die ook aan de onderneming kunnen worden verweten. Dit 
gevolg is inmiddels ongedaan gemaakt, omdat de onverschuldigd verleende emissierechten zijn 
teruggevorderd. Deze terugvordering heeft hoge kosten voor de onderneming met zich gebracht, 
gezien het aantal betrokken emissierechten en de gestegen emissierechtenprijs. Het bestuur heeft 
daarin aanleiding gezien voor een matiging van het boetebedrag met 50%, die leidt tot een 
boetebedrag van € 255.126,-. Volgens het bestuur is dit een passend boetebedrag gezien de aard 
en ernst van de overtredingen in het licht van het aanzienlijk negatieve effect daarvan en de mate 
waarin deze aan de onderneming kunnen worden verweten. 
 
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/organisatie-en-klimaatbeleid/toezicht-en-handhaving/publicatie-van-boetebesluiten
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