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 Eerste jaarafsluiting in nieuw Register 
 12 miljoen HBE’s beschikbaar in het Register 
 Rapportages Energie voor Vervoer uit het Register 

 

  

U ontvangt deze nieuwsbrief als contactpersoon voor 

Energie voor Vervoer van de Nederlandse Emissieautoriteit 

(NEa). De NEa beheert het Register Energie voor Vervoer 

(REV) en is verantwoordelijk voor toezicht op de naleving 

van de verplichtingen. De nieuwsbrief geeft informatie over 

belangrijke ontwikkelingen over de uitvoering van Energie 

voor Vervoer en verschijnt drie keer per jaar. Als u deze 

nieuwsbrief liever niet ontvangt, kunt u zich afmelden via 

de Postbus NEa. 

 

Eerste jaarafsluiting in nieuw Register  
Sinds 1 januari 2015 geldt een nieuwe systematiek voor 

Energie voor Vervoer (EV). De eerste jaarafsluiting voor EV 

is nu in volle gang en omvat alle verplichtingen en 

deadlines voor: 

 de jaarverplichting Hernieuwbare energie vervoer 

 de rapportageverplichting Brandstoffen 

luchtverontreiniging 

 de deadline en verificatieverplichting voor 

inboekers. 

De deelnemers maken hierbij gebruik van het nieuwe 

Register Energie voor Vervoer (REV). Met het nieuwe 

Register is de biobrandstoffenbalans komen te vervallen en 

wordt de uitvoering eenvoudiger en betrouwbaarder. Meer 

informatie over de verplichtingen Energie voor Vervoer 

vindt u op de website van de NEa. 

 

Rekening openen in Register 

Alle bedrijven die verplichtingen hebben voor hernieuwbare 

energie vervoer of brandstoffen luchtverontreiniging 
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moeten voor 1 maart een rekening in het Register geopend 

hebben. Het openen van een rekening neemt wat tijd in 

beslag dus let er op dat dit bijtijds gebeurt. Meer 

informatie over het openen van rekeningen. 

 

Jaarverplichting HEV 

Bedrijven met een jaarverplichting HEV moeten vóór 1 

maart 2016 hun levering tot eindverbruik van benzine, 

diesel, vloeibare biobrandstoffen en/of vloeibare 

hernieuwbare brandstoffen aan wegvoertuigen of 

spoorvoertuigen registreren. Daarna moeten zij ervoor 

zorgen dat ze vóór 1 april 2016 voldoende HBE’s op hun 

rekening hebben staan. Het REV schrijft het vereiste aantal 

HBE’s op die datum automatisch af. Bedrijven kunnen 

HBE’s verkrijgen door zelf hernieuwbare energie in te 

boeken of door HBE’s te kopen van andere bedrijven. Meer 

informatie over HBE’s.  
  

  
 

Rapportageverplichting BL 

Eind 2015 heeft de NEa de faciliteit ‘rapportageverplichting 

BL’ in het REV geactiveerd. Bedrijven met een 

rapportageverplichting BL (onder andere alle bedrijven met 

een jaarverplichting HEV) moeten vóór 1 april 2016 hun 

brandstofleveringen aan vervoer in het REV rapporteren. 

Ook het voldoen aan de rapportageverplichting is met de 

komst van het Register makkelijker geworden. Voor 

bedrijven met alleen een rapportageverplichting BL heeft 

de NEa een Prezi-instructie gemaakt over het rapporteren 

van brandstoffen in het REV.   
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Inboeken  

Bedrijven die hernieuwbare energie inboeken en HBE’s 

bijgeschreven krijgen in het Register kunnen tot en met 29 

februari 2016 leveringen van hernieuwbare energie uit 

2015 inboeken. Het is inmiddels mogelijk om leveringen 

van vloeibare biobrandstoffen, elektriciteit én gasvormige 

biobrandstoffen in te boeken. Inboekingen over 2015 

moeten vóór 1 april geverifieerd zijn. Bedrijven die 

leveringen uit 2015 willen inboeken, kunnen tot 5 februari 

een rekeningaanvraag indienen bij de NEa. 

 

Het inboeken van leveringen over 2016 is ook al mogelijk. 

De HBE’s worden pas bijgeschreven na de jaarafsluiting 

2015, op 1 april 2016. 

 

Spaarregels 

Bedrijven kunnen een hoeveelheid Hernieuwbare 

Brandstofeenheden (HBE's) meenemen naar het volgende 

jaar. Zij hoeven hiervoor geen actie te ondernemen, dit 

gaat automatisch in het Register. Per type deelnemer 

gelden specifieke spaarregels. HBE’s buiten de spaarlimiet 

vervallen op 1 april.  

 

Voorlichting door de NEa 

Op 1 december 2015 heeft de NEa een 

informatiebijeenkomst georganiseerd om bedrijven te 

informeren over de eerste jaarafsluiting Energie voor 

Vervoer. Daarnaast zijn de betreffende bedrijven per e-

mail geïnformeerd over hun verplichtingen en over wat hun 

te doen staat voor de jaarafsluiting. 

 

12 miljoen HBE’s beschikbaar in het Register 
Op 4 januari 2016 heeft de NEa de derde HBE-

rapportage voor Hernieuwbare energie voor vervoer 

gepubliceerd. Deze rapportage geeft weer hoeveel 
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Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE’s) er tot en met 31 

december 2015 zijn bijgeschreven op de rekeningen in het 

(REV). In de rapportage is zichtbaar dat er 12 miljoen 

HBE’s zijn bijgeschreven tot 1 januari 2016. 

 

Sinds de vorige rapportage is het aantal bijgeschreven 

HBE’s verviervoudigd. Het aantal HBE’s uit inboekingen is 

flink gestegen en ook zijn er meer rekeningen geopend en 

daardoor meer gespaarde HBE’s uit 2014 in het REV 

bijgeschreven. Het totale aantal gespaarde HBE’s is 

gebaseerd op de biobrandstofbalansen die bedrijven 

hebben ingediend bij de NEa. Dit totaal kan wijzigen door 

correcties van de biobrandstofbalansen. 

 

Rapportages Energie voor Vervoer  
Op basis van de gegevens die de bedrijven invoeren in het 

REV, is de NEa wettelijk verplicht om drie rapportages te 

maken: 

 Totaalrapportage naleving wet- en regelgeving 

energie voor vervoer;  

 Individuele rapportage per inboeker; 

 HBE-rapportage.  

 

De totaalrapportage bevat informatie op nationaal niveau 

over de totale hoeveelheid ingeboekte hernieuwbare 

energie in het voorgaande kalenderjaar. Deze rapportage 

wordt jaarlijks in de zomerperiode openbaar gemaakt door 

de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en 

vervolgens op de NEa-website gepubliceerd. 

 

De individuele rapportage geeft per inboeker van vloeibare 

biobrandstoffen de duurzaamheidskenmerken van de 

geleverde vloeibare biobrandstoffen weer; de belangrijkste 

grondstoffen waaruit de biobrandstoffen zijn gemaakt, de 

belangrijkste landen van herkomst van deze grondstoffen 

en alle toegepaste duurzaamheidssystemen. 

 

De HBE-rapportages geven ter ondersteuning van de markt 

periodiek informatie over het aantal in de voorbije periode 

bijgeschreven en gespaarde HBE’s. De 5 publicatiedata 

zijn: 1 januari, 1 maart, 10 april, 1 juli en 1 oktober. 

 
  
Terug naar Inhoud 

 

Deze nieuwsbrief wordt aan u verstuurd door de 

Nederlandse Emissieautoriteit. 
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