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Ontvangen 2 juni 2014 

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: 

I

In artikel I, onderdeel C, komt artikel 9.7.4.14, eerste lid, te luiden: 
1. De emissieautoriteit maakt ieder jaar volgens bij algemene maatregel 

van bestuur gegeven regels een overzicht openbaar met het oog op het 
bereiken van zoveel mogelijk transparantie over de hoeveelheid, aard, 
herkomst en duurzaamheid van door inboekers ingeboekte vloeibare 
biobrandstof. 

II

Aan artikel I wordt een onderdeel toegevoegd, luidende: 

 I

In artikel 21.6, vierde lid, wordt na «9.5.2,» ingevoegd: 9.7.4.14, eerste 
en tweede lid,. 

Toelichting  

Op grond van artikel 9.7.4.14 van de Wet milieubeheer stelt de 
Nederlandse Emissie Autoriteit jaarlijks een rapportage samen, waarin op 
bedrijfsniveau verslag gedaan wordt van de aard, herkomst en 
duurzaamheid van de vloeibare biobrandstof die bedrijven op de markt 
brengen. Het gaat om bedrijven die brandstoffen leveren aan de Neder-
landse markt, de inboekende partijen. In een algemene maatregel van 
bestuur zal de rapportageplicht van de NEa uitgewerkt worden. 
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Doel van dit amendement is dat in de rapportage door de NEa zoveel 
mogelijk transparantie wordt gegeven over de aard, geografische 
herkomst en duurzaamheid van de vloeibare biobrandstof die de grotere 
oliemaatschappijen uitslaan. Dat vergroot het bewustzijn over biobrand-
stoffen, en geeft de consument de mogelijkheid een geïnformeerde keuze 
te maken voor een leverancier. 

Artikel 9.7.4.14 regelt de openbaarmaking van gegevens over de door 
de inboekers ingeboekte hoeveelheden hernieuwbare energie vervoer. In 
de tweede volzin van artikel 9.7.4.14 is artikel 10 van de Wet openbaarheid 
van bestuur van overeenkomstige toepassing verklaard. Deze kan de 
gewenste transparantie echter in de weg staan, dus wordt voorgesteld 
deze te laten vervallen. 

De informatie moet voor iedereen inzichtelijk gemaakt worden, dus 
openbaar worden gemaakt. Deze informatie is bekend, waardoor dit 
amendement slechts beperkte extra inspanningen met zich mee zal 
brengen voor bedrijven en de NEa. 

Bij algemene maatregel van bestuur wordt geregeld hoe die openbaar-
making precies zal plaatshebben. 

Van Veldhoven
Van Gerven
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