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1. Naderende deadlines jaarafsluiting 2017  
De jaarafsluiting 2017 staat voor de deur. Bedrijven maken zich 
op om de jaarlijkse verplichtingen onder de uitvoerings-
systematiek Energie voor Vervoer na te leven.  
 
Net als vorig jaar streven we ook nu weer naar een succesvolle 

jaarafsluiting. In onderstaand overzicht staan de deadlines van de 
vereiste acties:  
 

Deadline registratie Wat? 

Jaarverplichting  

 

28 februari 2018 

Bedrijven met een jaarverplichting 

Hernieuwbare energie vervoer (HEV) 

hebben hun levering tot eindverbruik 

geregistreerd. 

 

31 maart 2018  

Bedrijven hebben voldoende HBE’s op 

hun rekening in het register om aan 

hun jaarverplichting te voldoen. 

Rapportageverplichting  

28 februari 2018 Bedrijven met een 

rapportageverplichting Brandstoffen 

Luchtverontreiniging (BL) hebben hun 

geleverde brandstoffen geregistreerd. 

Inboeken  

 

28 februari 2018 

Inboekende bedrijven hebben hun 

leveringen van hernieuwbare energie 

over 2017 ingeboekt. 

 

31 maart 2018  

Inboekende bedrijven hebben de 

verificatieverklaring of het rapport 

van bevindingen van hun 

inboekverificateur aan de NEa 

verstuurd (via 

info@emissieautoriteit.nl).  
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Let op: 
- De deadline van 28 februari kan in uw voorjaarsvakantie 

vallen. Heeft u vakantieplannen, zorg dan voor een tijdige 
registratie. 

- 31 maart valt op een zaterdag. Aangezien u het register 

alleen op werkdagen kunt gebruiken, betekent dit dat u 
de laatste registerhandelingen uiterlijk op vrijdag 30 
maart 2018 moet uitvoeren. 

- Bent u verificateur? Zorg er dan voor dat uiterlijk vrijdag 
30 maart 2018 uw bevindingen in het register zijn 
verwerkt. Zaterdag 31 maart is het register gesloten.  

 
  

  

 Zoals eerder gecommuniceerd is bij het inboeken van vloeibare 
biobrandstof de eigendomsoverdracht van de biobrandstof aan de 

ontvangende AGP-vergunninghouder een belangrijk 
aandachtspunt. Lees meer op onze website. 

 
Alle bedrijven met een verplichting onder de 
uitvoeringssystematiek Energie voor Vervoer hebben in december 
een e-mail gekregen met informatie over de jaarafsluiting 2017. 
De NEa zal hen binnenkort een herinnering sturen. Lees meer 

over de jaarafsluiting op de website van de NEa. 
 
Veelgestelde vragen 
We hebben alvast 3 veelgestelde vragen rond de jaarafsluiting EV 
2017 op een rijtje gezet, met een link naar de antwoorden op de 
NEa-website.  

 
FAQ 1:  
Welke brandstofleveringen vallen onder de jaar- en 
rapportageverplichting? 
FAQ 2:  
Hoe moet ik verschillen met mijn accijnsaangifte opvoeren in het 

register? 

FAQ 3:  
Mijn laadpalen zijn niet-telemetrisch bemeten. Hoe boek ik de 
hoeveelheden in? 

  

2. Rapportage 2016 per inboeker gepubliceerd 
In 2016 boekten 16 bedrijven vloeibare biobrandstoffen in van 17 
verschillende grondstoffen, afkomstig uit 71 landen.  
 
In december 2017 is de ‘Rapportage per inboeker 2016’ 
gepubliceerd op de website van de NEa.  

https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/inboeken-hev/inboeken-vloeibare-biobrandstoffen/specifieke-voorwaarden-aan-ingeboekte-leveringen-aan-een-andere-agp-vergunninghouder
https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/jaarafsluiting-ev
https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/jaarafsluiting-ev/vraag-en-antwoord/welke-brandstofleveringen-vallen-onder-de-jaar--en-rapportageverplichting
https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/jaarafsluiting-ev/vraag-en-antwoord/welke-brandstofleveringen-vallen-onder-de-jaar--en-rapportageverplichting
https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/jaarafsluiting-ev/vraag-en-antwoord/hoe-moet-ik-verschillen-met-mijn-accijnsaangifte-opvoeren-in-het-register
https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/jaarafsluiting-ev/vraag-en-antwoord/hoe-moet-ik-verschillen-met-mijn-accijnsaangifte-opvoeren-in-het-register
https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/jaarafsluiting-ev/vraag-en-antwoord/mijn-laadpalen-zijn-niet-telemetrisch-bemeten.-hoe-ga-ik-hiermee-om
https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/jaarafsluiting-ev/vraag-en-antwoord/mijn-laadpalen-zijn-niet-telemetrisch-bemeten.-hoe-ga-ik-hiermee-om
https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/rapportages-en-cijfers-ev/documenten/publicatie/2017/12/14/rapportage-per-inboeker-2016


 

 

Deze rapportage bevat informatie over de duurzaamheids-
kenmerken van de ingeboekte vloeibare biobrandstoffen over het 
jaar 2016, per individueel inboekend bedrijf. Het gaat om 
informatie over de aard en herkomst van de grondstoffen en de 

gehanteerde duurzaamheidssystemen.  

 
De duurzaamheid van de ingeboekte vloeibare biobrandstof wordt 
gewaarborgd met certificering door deze systemen. In 2016 
hanteerden de inboekers de duurzaamheidssystemen ISCC EU en 
RSB EU RED. 
 

Bij de publicatie van de rapportage maakt de NEa een afweging 
tussen het belang van openbaarmaking van de gegevens en 
belangen van de bedrijven. Hierdoor staan niet alle gegevens 
over grondstoffen en landen van herkomst in detail in deze 
rapportage. 
 
Het rapport is een feitelijke weergave van de gegevens die de 

NEa, per inboeker van vloeibare biobrandstoffen, wettelijk moet 
rapporteren. Voor duiding en trends wordt verwezen naar de 
totaalrapportage over 2016. 

 

 

3. HBE rapportage gepubliceerd  
De eerste HBE-rapportage van 2018 is op 2 januari 2018 
gepubliceerd op de NEa website.  
 
De HBE rapportage laat een zelfde trend zien als vorig jaar. Op 1 
januari 2018 stonden er 12,54 miljoen HBE’s op de rekeningen in 
het REV. De volgende HBE-rapportages publiceren we op 1 maart 
en 10 april as.  

 
 

4. Broeikasgasemissiereductie drempelwaarde 

50%   
Vanaf 1 januari 2018 geldt dat voor duurzame biobrand-stoffen 
de broeikasgasemissiereductie minimaal 50% moet bedragen. 
 

Voor biobrandstoffen die bedrijven produceren in installaties die 
operationeel zijn geworden ná 5 oktober 2015, is dit zelfs 
minimaal 60%. Leveringen van biobrandstoffen in 2018 kunnen 
daarom alleen worden ingeboekt in het Register Energie voor 
Vervoer als zij aan deze voorwaarde voldoen. 

 

5. Stand van zaken wijzigingen EV 2018 
   Ministerie van IenW 

Op 4 december 2017 heeft de Tweede Kamer de wetswijziging en 
het Ontwerp-Besluit Energie Vervoer behandeld en op 12 
december 2017 is het wetsvoorstel aangenomen.  

 
Zoals eerder gecommuniceerd, past het Ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat de wet- en regelgeving aan. Dit 
heeft twee redenen: de implementatie van de ILUC-richtlijn en de 

uitvoering van de reductiedoelstelling van de Richtlijn 
brandstofkwaliteit. Deze aanpassingen hebben gevolgen voor de 
uitvoeringssystematiek van Energie voor Vervoer.   

 
Bij de Kamerbehandeling is het amendement Ziengs/Von Martels 
aangenomen. Dit amendement zorgt ervoor dat biobrandstoffen 
die niet onder lijst A en B van bijlage IX van de Richtlijn 
hernieuwbare energie vallen en niet van landbouwgewassen zijn 
gemaakt, enkeltellend onder de categorie HBE-Overig zullen 

vallen. In het oorspronkelijke voorstel zouden ze onder de 
categorie HBE-Conventioneel vallen. 
 

https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/rapportages-en-cijfers-ev/documenten/publicatie/2017/06/30/totaalrapportage-2016
https://www.emissieautoriteit.nl/documenten/publicatie/2018/01/02/hbe-rapportage-januari-2018


 

 

Het wetsvoorstel is inmiddels naar de Eerste Kamer gestuurd; het 
Ontwerp-Besluit ligt nu voor advisering bij de Raad van State en 
zal daarna nogmaals aan de Tweede Kamer worden voorgelegd.  
 

 
 
Informatiebijeenkomst I&W Energie voor Vervoer, 12 
december jl  
Op 12 december vond er een informatiebijeenkomst plaats voor 
rekeninghouders in het Register Energie voor Vervoer. Hierover is 
meer informatie beschikbaar en te downloaden: 
- de presentaties, 

- het verslag van de bijeenkomst met de gestelde vragen en 
antwoorden,  
- de informatiebrief die I&W op 20 december heeft verstuurd met 
daarin de wijzigingen in de wet- en regelgeving Energie en 
Vervoer.  
 
Ingang nieuwe eisen Energie voor Vervoer 

Op dit moment wordt gewerkt aan de opstelling van de Regeling 
energie vervoer. Het ministerie hoopt deze regeling in 
februari/maart van dit jaar via internetconsultatie aan de 
betrokkenen voor te leggen.  
 
Met vrij grote zekerheid kan ervan uitgegaan worden dat de wet- 
en regelgeving met terugwerkende kracht op 1 januari 2018 in 

werking zal treden. Alleen als het eerder beschreven proces flinke 
vertraging oploopt, dan zou de wet- en regelgeving op 1 januari 
2019 van kracht kunnen worden. De kans op vertraging is echter 

klein. 
 
Informatiebijeenkomsten NEa 

Later in 2018 zal de NEa nog meer informatiebijeenkomsten 
organiseren. Zij zal de betrokken bedrijven informeren over de 
praktische uitvoering van de nieuwe systematiek, zoals de 
wijzigingen in het register. 

 

 

6. Energie voor Vervoer na 2020  
    Ministerie van I&W 

Op 30 november 2016 heeft de Europese Commissie haar 
‘winterpakket’ gepresenteerd met voorstellen voor het 
toekomstige energiebeleid. Onder meer bevat het pakket 
wijzigingen voor de Richtlijn Hernieuwbare Energie (RED 2). In de 
nieuwsbrief van april 2017 bent u over het voorstel van de 
Europese Commissie geïnformeerd.  

 
Na een jaar van onderhandelen is de Raad van de Europese Unie, 
bestaande uit de ministers van de EU lidstaten, op 18 december 
2017 gekomen tot een gezamenlijk positie op de RED 2. De 
positie van de Raad bevat onder andere een doelstelling van 14% 
voor hernieuwbare energie in transport, met een limiet op 
conventionele biobrandstoffen van 7% en een subdoelstelling op 

geavanceerde biobrandstoffen van 3% (dubbeltelling mag hierbij 
ingezet worden).  
 
Op 17 januari jl heeft het Europees Parlement (EP) gestemd over 
de amendementen en haar positie bepaald. Onder andere stelt 

https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/ontwikkelingen-ev-2018/documenten/presentatie/2018/02/01/totaalpresentatie-iw-informatiebijeenkomst-ev2018-op-12-dec-2017
https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/ontwikkelingen-ev-2018/documenten/verslag/2018/02/01/verslag-informatiebijeenkomst-energie-voor-vervoer-op-12-dec-2017
https://www.emissieautoriteit.nl/onderwerpen/ontwikkelingen-ev-2018/documenten/brief/2018/02/01/iw-informatiebrief-wet-en-regelgeving-biobrandstoffen-ev2018


 

 

het EP een doelstelling voor van 12% hernieuwbare energie in 
transport. Hierbij mogen conventionele biobrandstoffen niet meer 
bijdragen dan het aandeel conventionele biobrandstoffen van een 
lidstaat in 2017, tot een maximum van 7% in 2030. 

Hernieuwbare vormen van energie, zoals geavanceerde 

biobrandstoffen en hernieuwbare elektriciteit, dienen minimaal 
10% mee te tellen. Het EP wil dat palmolie vanaf 2021 niet meer 
mag meetellen voor de transportdoelstellingen.  
 
De verwachting is dat in maart 2018 de triloog van start gaat, 
waarbij de Europese Commissie, het Europees Parlement en de 

Raad van de Europese Unie tot een compromistekst zullen komen 
voor de RED 2.  

   
Terug naar Inhoud 

 
U ontvangt deze nieuwsbrief van de Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) 
als contactpersoon Energie voor Vervoer. De NEa beheert het Register 
Energie voor Vervoer (REV) en is verantwoordelijk voor toezicht op de 
naleving van de verplichtingen. De nieuwsbrief doet verslag van 
belangrijke ontwikkelingen over Energie voor Vervoer en verschijnt drie 
keer per jaar. Als u deze nieuwsbrief liever niet ontvangt, kunt u zich 
afmelden via de Postbus NEa. 
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