
 
 

    

19 maart 2020  

   

Geachte mevrouw, heer, 
  
De jaarafsluiting vindt dit jaar plaats onder bijzondere omstandigheden. De NEa 
begrijpt dat de maatregelen die het kabinet heeft afgekondigd vanwege het 
coronavirus ingrijpend kunnen zijn voor u en uw bedrijf en mogelijk invloed 
hebben op het proces van de jaarafsluiting. Mede daarom vermelden wij in deze e-
mail nogmaals de belangrijkste deadlines en aandachtspunten voor de 
jaarafsluiting. Ook geven wij aan hoe om te gaan met specifieke knelpunten rond 
verificatie als gevolg van de huidige maatregelen en hoe dit op te lossen. 
  
Ondanks de bijzondere omstandigheden kunnen wij melden dat wederom 100% 
van de bedrijven met een jaarverplichting de brandstofgegevens tijdig in het 
register hebben opgevoerd. Dankzij de bedrijven die hernieuwbare energie aan 
vervoer hebben geleverd, zijn er voldoende HBE’s beschikbaar op de Nederlandse 
markt. Meer hierover kunt u lezen in de HBE-rapportage van maart 2020. 

  

 

Deadlines  

   

 

Aandachtspunten  

   

 

Wij helpen u graag  

   
 

  

Deadlines  
 

U dient uiterlijk: 

https://mailing.rijksoverheid.nl/l/101200/j47a2wlanunockpiqqbczjclcrsygrz6qiv4uxoeitr67imwu2kq/nfoxvkx4tzrb3gqidtmx25draq


• Dinsdag 31 maart 2020 voor 17.00 uur: voldoende HBE's van de juiste 
soort op uw rekening te hebben staan; 

• Dinsdag 31 maart 2020 voor 17.00 uur: te zorgen dat uw verificateur het 
resultaat van de inboekverificatie in het REV heeft geregistreerd; 

• Dinsdag 31 maart 2020 voor 00.00 uur: de verificatieverklaring of het 
rapport van bevindingen naar de NEa te sturen via 
info@emissieautoriteit.nl 

 

Aandachtspunten  
 

Coronavirus 

• Het beleid van de NEa ten aanzien van problemen bij locatiebezoeken voor 
de verificatie, vanwege het coronavirus, kunt u hier vinden. 

• Als uw bedrijf problemen verwacht bij het verkrijgen van een 
goedkeurende verificatieverklaring, dan verzoeken wij u dit, zo snel als 
mogelijk, aan ons te melden via: info@emissieautoriteit.nl 

HBE's 

• In het REV kunt u zien of u voldoende HBE’s van de juiste soort op uw 
rekening heeft staan voor de jaarverplichting. Het REV hanteert een vaste 
volgorde voor het afschrijven van beschikbare HBE-soorten. Meer hierover 
kunt u hier vinden. 

• Een overschot aan HBE’s (een positief eindsaldo) tot de spaarlimiet kunt u 
sparen naar het volgende nalevingsjaar. In het REV kunt u zien hoeveel 
HBE's er in uw situatie meegenomen kunnen worden naar volgend jaar en 
of er HBE's boven de spaarlimiet komen te vervallen. Hier leest u welke 
spaarlimiet er geldt en op welke manier het REV de spaarlimiet opvult. 
  

 

Wij helpen u graag  
 

https://mailing.rijksoverheid.nl/l/101200/j47a2wlanunockpiqqbczjclcrsygrz6qiv4uxoeitr67imwu2kq/226vcjwig7lsp3mxntgo2fqm4q
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/101200/j47a2wlanunockpiqqbczjclcrsygrz6qiv4uxoeitr67imwu2kq/xge4i6laovpkfk5cyx4ghjmbny
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/101200/j47a2wlanunockpiqqbczjclcrsygrz6qiv4uxoeitr67imwu2kq/xixjgashw74bdmangftgqqini4
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/101200/j47a2wlanunockpiqqbczjclcrsygrz6qiv4uxoeitr67imwu2kq/kghr4sj6lcjuoe4v26unc4z7hi
https://mailing.rijksoverheid.nl/l/101200/j47a2wlanunockpiqqbczjclcrsygrz6qiv4uxoeitr67imwu2kq/xxbwpdjxx2i5eqgl7src4332fa


Op de website van de NEa vindt u meer informatie over de jaarafsluiting. 
We vertrouwen erop dat u voldoende informatie heeft om de laatste handelingen 
te kunnen verrichten. Indien u toch nog vragen heeft, dan helpen wij u graag via 
onze helpdesk. 
  
Vanwege de maatregelen omtrent het coronavirus is de Helpdesk NEa telefonisch 
niet bereikbaar. 
De Helpdesk NEa is wel voor u bereikbaar op het e-mailadres: 
info@emissieautoriteit.nl. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
Harry Geritz 
Hoofd Energie voor Vervoer 
  

  

  
Nederlandse Emissieautoriteit 

Postbus 91503, Den Haag 
info@emissieautoriteit.nl 
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