
 
 

    

17 februari 2020  

   

Geachte heer, mevrouw, 
  
Bent u al begonnen met het registreren van uw gegevens voor de 
Jaarafsluiting 2019? 
  
We willen u er graag aan herinneren dat u nog 9 werkdagen de tijd heeft om uw 
gegevens van 2019 in het Register Energie voor Vervoer (REV) te registreren.  
  
Om u zo goed mogelijk op weg te helpen bij het doen van uw registratie staan in 
deze e-mail nogmaals de deadlines en belangrijkste aandachtspunten. 

  

 

Deadlines  

   

 

Belangrijkste aandachtspunten  

   

 

Zorg voor juiste personen en gegevens op uw rekening  

   

 

Wij helpen u graag  

    

  

Deadlines  
 

U dient uiterlijk: 

• 28 februari 2020 uw brandstofleveringen uit 2019 te registreren; 
• 28 februari 2020 uw leveringen van hernieuwbare energie uit 2019 in te 

boeken; 



• 31 maart 2020 voldoende HBE's van de juiste soort op uw rekening te 
hebben staan; 

• 31 maart 2020 uw inboekingen te laten verifiëren door een 
inboekverificateur, het resultaat daarvan te laten registreren in het REV en 
de verificatieverklaring op te sturen naar de NEa.  

 

Belangrijkste aandachtspunten  
 

Onderstaande links verwijzen naar informatie die u verder op weg helpt om de 
gegevens correct te registreren. Wij raden u aan deze informatie goed te lezen, 
voordat u aan de registratie begint.  
Zoals eerder aangekondigd zal de NEa minder snel overgaan tot correcties van de 
geregistreerde en ingeboekte leveringen in het voordeel van bedrijven.  
  
Jaarverplichting 

• Hoogte jaarverplichting 
• Registreren van brandstofleveringen (die zijn uitgeslagen tot verbruik) 

Inboeken vloeibare biobrandstoffen 

• Aantoonbaar leveren van vloeibare biobrandstoffen 
• Non-modificatieverklaring vereist per 2019 

Inboeken gasvormige biobrandstoffen 

• Grondstofbenamingen in het REV 
• Non-modificatieverklaring vereist per 2019 

Inboeken elektriciteit 

• In te boeken hoeveelheden elektriciteit 

  
 

https://mailing.rijksoverheid.nl/l/101200/ayhxbvnyzhxxjcyqdb5zczrranv5r32nohv2ewdciglmfh3yuksq/chjkib475rm7mzbclm3ts25ioq
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/101200/ayhxbvnyzhxxjcyqdb5zczrranv5r32nohv2ewdciglmfh3yuksq/fc7b2jeso3eywtce6wnh43hcqq
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/101200/ayhxbvnyzhxxjcyqdb5zczrranv5r32nohv2ewdciglmfh3yuksq/smnlyvmps5otbebxvhkbvmytya
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/101200/ayhxbvnyzhxxjcyqdb5zczrranv5r32nohv2ewdciglmfh3yuksq/gzbqhv62fmbwzzcciehaysciiy


Zorg voor juiste personen en gegevens op uw rekening  
 

We adviseren u te controleren of de juiste personen in de juiste rol aan uw 
rekening in het REV zijn gekoppeld. Eventuele wijzigingen aan uw rekening kunt u 
aan de NEa doorgeven via het wijzigingsformulier. 
  
  

 

  GEGEVENS JAARAFSLUITING 2019 REGISTREREN      

 

 

Wij helpen u graag  
 

Op de webpagina “Jaarafsluiting Energie voor Vervoer 2019” kunt u alle informatie 
uit de eerder verzonden mailings nalezen. Ook vindt u er veel gestelde vragen en 
antwoorden en de presentaties van de informatiebijeenkomst van 23 januari jl. 
  
Het REV en de Helpdesk NEa zijn voor u beschikbaar op werkdagen. Om u zo goed 
mogelijk van dienst te zijn bij de jaarafsluiting, hebben we ruimere openingstijden: 

• REV                    17 t/m 28 februari 2020 van 9.00 tot 21.00 uur 
• Helpdesk NEa  24 t/m 28 februari 2020 van 9.00 tot 17.00 uur, 

bij voorkeur per mail (info@emissieautoriteit.nl) of per telefoon (070-
4568050). 

Voor spoedgevallen m.b.t. het register tussen 17.00 en 21.00 uur is een 
medewerker van de NEa in de periode 17 t/m 28 februari bereikbaar op het 
nummer: 070-4568214. 
  

 

Met vriendelijke groet, 
  
Harry Geritz, hoofd Energie voor Vervoer 
  

  

https://mailing.rijksoverheid.nl/l/101200/ayhxbvnyzhxxjcyqdb5zczrranv5r32nohv2ewdciglmfh3yuksq/s2kj5wc6fcj6g2ppi6qbnyqqsu
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/101200/ayhxbvnyzhxxjcyqdb5zczrranv5r32nohv2ewdciglmfh3yuksq/gh6gvbuhjtswfbaejzj3zy6ely
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/101200/ayhxbvnyzhxxjcyqdb5zczrranv5r32nohv2ewdciglmfh3yuksq/g5asmf45ivqxfezppjzkxgrq7i
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/101200/ayhxbvnyzhxxjcyqdb5zczrranv5r32nohv2ewdciglmfh3yuksq/jktvklgsemqxvfslqsc6is4k4m
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/101200/ayhxbvnyzhxxjcyqdb5zczrranv5r32nohv2ewdciglmfh3yuksq/jktvklgsemqxvfslqsc6is4k4m
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/101200/ayhxbvnyzhxxjcyqdb5zczrranv5r32nohv2ewdciglmfh3yuksq/thxgpazmexk62ip6qmyyfkxjyy
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/101200/ayhxbvnyzhxxjcyqdb5zczrranv5r32nohv2ewdciglmfh3yuksq/nsipob7oxk4hu7abe5rvckqlzq


  
Nederlandse Emissieautoriteit 

Postbus 91503, Den Haag 
070-4568050 

info@emissieautoriteit.nl 
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