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Kenmerk 
WJZ / 21265655 de aandacht van het publiek brengen van samengestelde edelmetalen 

voorwerpen zonder dat duidelijk kenbaar is dat het zulke voorwerpen 
betreft. AT ziet hierop toe. 

• Tevens vraagt de VVD of de regering de mening deelt dat de kosten voor 
(kleine) ondernemers alsnog flink kunnen oplopen, hoe de regering de 
hoogte van de kosten ziet in het licht van de uitspraak dat de omvang van 
het (toekomstige) probleem niet compleet helder is en of de betreffende 
ondernemers op de hoogte zijn gesteld.  

• In de beantwoording is aangegeven dat de regering die mening niet deelt 
omdat wijziging 1 aansluit op de praktijk en omdat door wijziging 2 een 
beperkt deel van de ondernemers, ongeveer 300-600, eenmalig zal 
controleren waarbij de kosten ongeveer 27 euro per ondernemer zijn. De 
in de memorie van toelichting genoemde kosten van 8100 tot 16.200 euro 
zijn totaalbedragen. AT zal de betreffende ondernemers tijdig van de 
wijzigingen op de hoogte stellen. 

• Daarbij vermeldt u dat het Adviescollege Toetsing Regeldruk concludeerde 
dat nut en noodzaak van de wijzigingen duidelijk en adequaat zijn en dat 
de wijzigingen werkbaar zijn.  
 

Met deze nota van wijziging worden enkele wijzigingen aan het wetsvoorstel 
aangebracht die zien op de Wet milieubeheer. 

• De bevoegdheden m.b.t. de toewijzing van gratis emissierechten wordt 
geattribueerd aan de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa). Dit is een 
bestendiging van de bestaande praktijk. De NEa bereidt deze besluiten, 
met een zeer technisch karakter, al sinds 2013 voor en beschikt over de 
specifieke deskundigheid hiervoor. Bedrijven krijgen hiermee één 
aanspreekpunt. BZK, als verantwoordelijk departement voor de Kaderwet 
ZBO’s, is akkoord met deze attributie. 

• In de artikelen waarin is bepaald in welke situaties het bestuur van de NEa 
een last onder dwangsom kan opleggen, worden op grond van Europese 
verordeningen artikelen toegevoegd waardoor het ook in geval van niet 
naleving van deze bepalingen mogelijk is handhavend op te treden.  

• Daarnaast wordt geregeld dat de betrokken ambtenaren ook ten algemene 
toezicht kunnen houden op de naleving van de verplichtingen die volgen 
uit de nieuwe Europese verordeningen: Verordening kosteloze toewijzing 
van emissierechten en Verordening aanpassingen kosteloze toewijzing 
door verandering activiteitsniveau en de Verordening monitoring, 
rapportage en verificatie van wereldwijde luchtvaartemissies.  

• Verder worden enkele kleine correcties doorgevoerd. 
 
 




