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Wie mag inboeken?

De inboeker moet:
• een onderneming zijn die staat ingeschreven in het Handelsregister, en
• een (fictief) AGP-vergunninghouder, geregistreerd geadresseerde of importeur zijn, en
• gecertificeerd zijn onder een erkend duurzaamheidssysteem

Moet de inboeker een Nederlands bedrijf zijn?

De inboeker hoeft geen Nederlandse onderneming te zijn, maar dient wel ingeschreven te staan in het 
Nederlandse KvK-register
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Wat mag ingeboekt worden?

Uitslag tot verbruik

• De biobrandstof moet zijn geleverd aan zeeschepen in Nederland
• De (bio)brandstof dient ter voortstuwing van het schip
• De (bio)brandstof moet zijn uitgeslagen tot verbruik

Uitslag tot verbruik

Om te kunnen uitslaan tot verbruik:

Douanestatus
Moet de geleverde brandstof de status van Uniegoederen hebben (ook wel T2).

Bunkerprocedure
Moet de juiste bunkerprocedure zijn toegepast, die leidt tot een uitslag tot verbruik, zoals de ‘Vereenvoudigde 
bunkerprocedure’ (Handboek Douane, hoofdstuk 10.60.00, paragraaf 4) zijn gehanteerd.

Laatste schakel in de keten

De inboeker moet de geleverde biobrandstof uitslaan tot verbruik. Dit betekent dat de inboeker 
de laatste  schakel in de leveringsketen is. 

Er geldt één uitzondering: de inboeker mag een bunkeraar inschakelen om de levering aan het 
zeeschip te verzorgen. De bunkeraar moet dan wel uitslaan tot verbruik. 
Het eigendom van de biobrandstoffen mag worden overgedragen aan de bunkeraar, maar 
zonder het betreffende bewijs van duurzaamheid. Dit laatste waarborgt dat de inboeker de 
laatste schakel in de duurzaamheidsketen blijft en zodoende de duurzaamheid van de 
biobrandstoffen kan claimen (inboeken). Een kopie van de bijbehorende ‘bunkerverklaring’ 
moet de inboeker in zijn administratie bewaren.

Duurzaamheid

• De ingeboekte biobrandstof moet duurzaam zijn. Dit moet blijken uit een door de inboeker aangemaakt
bewijs van duurzaamheid (proof of sustainability)

• De eigen opslaglocaties van de inboeker moeten gecertificeerd zijn door een (door de Europese
Commissie) erkend duurzaamheidssysteem

• De ingeboekte biobrandstof is geleverd vanaf een opslaglocatie waarover de inboeker de massabalans
voert. Dit kan zijn:
• Een eigen opslaglocatie
• Een opslaglocatie van een andere AGP

Wat is een massabalans?

Een overzicht van alle ingaande en uitgaande bio-stromen op de locatie. 

Binnen bepaalde kaders mogen administratief kenmerken van biobrandstoffen worden toegekend, echter 
alleen aan fysieke biobrandstoffen. Fossiele brandstoffen staan niet op de massabalans.

Minstens één keer per kwartaal wordt de administratieve massabalans aangesloten op de fysieke voorraden.

Laatste schakel in de keten

De biobrandstoffen mogen zich vóór de levering aan het zeeschip alleen bevinden op een gecertificeerde (wal)
locatie waarover de inboeker de massabalans beheert.

Bij inschakeling van een bunkeraar voor het transport van de wallocatie naar het zeeschip, moet de inboeker 
met zijn eigen administratie kunnen aantonen dat de betreffende biobrandstof van zijn locatie in het bunker-
schip terecht is gekomen.
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Aantoonbare biocomponent

De biobrandstoffen die ingeboekt worden, zijn:
• Onderdeel van een door de inboeker tot verbruik uitgeslagen brandstof
• Aantoonbaar ter grootte van de inboeking daarin aanwezig

Aantoonbaarheid biocomponent

De inboeker moet kunnen aantonen dat het geclaimde percentage bio fysiek aanwezig was in de levering, 
bijvoorbeeld door middel van monsters/labtests.

Voor HVO en een aantal andere biobrandstoffen (zoals bio heating fuel) geldt dat de biocomponent alleen 
aangetoond kan worden met een C14 analyse. Voor alle leveringen gedaan vanaf 1 oktober 2021 geldt dat 
de biocomponent aangetoond moet worden aan de hand van een kader dat (binnenkort) te vinden is op de 
website van de NEa. Tot die tijd is het aantonen van de biocomponent met een C14 methode niet verplicht 
en dient aan de hand van leveringsdocumentatie aangetoond te worden dat het aannemelijk is dat er een 
 biocomponent  geleverd is. De NEa raadt bedrijven aan om zich voor te bereiden op de situatie zoals die geldt vanaf 
 1 oktober 2021, wanneer het kader in gaat.
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Algemene voorwaarden voor inboeken

Toezicht

 • Ieder jaar moeten inboekingen (geregistreerde leveringen) geverifieerd worden door een geaccrediteerde 
verificateur: Control Union, DEKRA of Quality Services

 • Inspecteurs van de NEa zullen ook op inspectie komen, bijvoorbeeld naar aanleiding van de verificatie, 
omdat een onderneming voor het eerst heeft ingeboekt, of op reguliere (periodieke) basis

 • De onderneming moet over een goede administratieve organisatie (AO) en interne procesbeschrijvingen 
beschikken. Een AO-beschrijving wordt aan de NEa verstrekt ter beoordeling door de inspecteurs

Jaarafsluiting

 • Leveringen worden ingeboekt (geregistreerd) in het online Register Energie voor Vervoer (REV)
 • Ondernemingen kunnen leveringen gedaan in jaar X inboeken tot en met 1 maart van jaar X+1
 • HBE’s worden direct bijgeschreven na inboeking
 • Tussen 1 maart en 1 april kunnen HBE’s nog verhandeld worden. Ook vindt de afronding van de 
inboekverificatie plaats

 • Op 1 april vindt de jaarafsluiting plaats. HBE’s die boven de spaarlimiet vallen, vervallen

Spaarlimiet

Ondernemingen kunnen een beperkt aantal HBE’s sparen en meenemen naar het volgende jaar.
Iedere onderneming kan sowieso 2000 HBE’s sparen, of 10% van het totaal aantal gecreëerde HBE’s, als dit een 
hoger aantal is.
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Verloop proces rekeningaanvraag

Het proces voor een rekeningaanvraag voor het REV gaat als volgt:
1. Een onderneming maakt interesse kenbaar aan de NEa door contact op te nemen met de Helpdesk NEa
2. Er wordt een kennismakingsgesprek ingepland tussen de onderneming en adviseurs van de NEa
3. Indien een onderneming aan de voorwaarden voor het openen van een rekening voldoet, krijgt zij een 

aanvraagformulier om in te vullen
4. Een NEa adviseur voert inhoudelijke controles uit n.a.v. van dit formulier (o.a. controleren  

AGP-vergunning, certificering)
5. Indien akkoord neemt de NEa contact op met de onderneming voor overige gegevens (o.a. ID-scans 

beoogde rekeninggebruikers, bewijs bankrekening)
6. Er wordt een tweede gesprek ingepland tussen de onderneming en een inspecteur van de NEa, om de  

AO door te spreken
7. Wanneer alle gegevens verwerkt en akkoord zijn, opent NEa de rekening en verstrekt zij gebruikersnamen 

en wachtwoorden
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Ontwikkelingen zeevaart

Leveringen gedaan aan zeevaart genereren HBE’s, maar deze leveringen tellen niet mee voor het 
bereiken van de Europese doelstellingen voor hernieuwbare energie en emissiereductie. Door de groei 
van inboekingen voor zeevaart, zijn de doelstellingen voor 2020 in gevaar is. Vanaf 1 januari 2021 zal het 
daarom, vooruitlopend op de wettelijke situatie vanaf 2022 voor zeevaart alleen nog mogelijk zijn om 
geavanceerde biobrandstoffen in te boeken.
Vanaf 2025 zal zeevaart, zo is vastgelegd in de wet- en regelgeving voor 2022 e.v., verdwijnen uit  
de systematiek.

Voor de huidige stand van zaken en overige vragen, neem contact op met onze Helpdesk via 
info@emissieautoriteit.nl 
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FAQ

Kunnen grondstoffen zoals UCO, die bijgemengd zijn in brandstoffen, ingeboekt worden?
Alleen biobrandstoffen mogen ingeboekt worden in het REV, bijgemengde grondstoffen niet.  
De wet- en regelgeving bevat namelijk de mogelijkheid om biobrandstoffen in te boeken: brandstoffen 
geproduceerd uit biomassa. De biomassa zelf, waaronder de grondstoffen die zijn opgenomen in bijlage 
IX van de richtlijn hernieuwbare energie, komt niet voor inboeking in aanmerking.

Gelden de (toekomstige) beperkingen voor zeevaart ook voor binnenvaart?
Nee, de emissiereductie behaald in de binnenvaart telt wel mee voor de reductiedoelstellingen die 
Nederland vanuit EU-wetgeving moet behalen. Om die reden blijven leveringen van biobrandstof aan 
binnenvaart in 2021 inboekbaar, ook als dit niet-geavanceerde biobrandstoffen betreft. Vanaf 2022 zullen 
leveringen van fossiele brandstoffen aan binnenvaart ook gaan vallen onder de jaarverplichting.
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