
10 december 2020

Geachte mevrouw, heer,

De Nederlandse Emissieautoriteit nodigt u uit om de gegevens van 2020 in het
Register Energie voor Vervoer (REV) te registeren. De jaarafsluiting van 2020 is
bijzonder en belangrijk. De gegevens die u registreert zijn een belangrijke bron voor
de nationale rapportage aan Europa, waaruit moet blijken of Nederland de
doelstellingen voor hernieuwbare energie en emissiereductie heeft behaald.

In deze e-mail leest u welke stappen u moet doorlopen en wat de belangrijkste
aandachtspunten van deze jaarafsluiting zijn.

1. Controleer of de gebruikers in het REV nog juist zijn

2. Registreer uw gegevens in het REV

Belangrijkste aandachtspunten

Wij helpen u graag

1. Controleer of de gebruikers in het REV nog juist zijn

Om de handelingen in het REV uit te voeren, moeten de juiste personen in de juiste
gebruikersrol (rekeningbevoegde, fiatteur, verificateur) aan uw rekening zijn
gekoppeld.

Lees hoe u een wijziging doorgeeft als uw gebruikersrollen niet meer actueel
zijn.
Houd rekening met een doorlooptijd van 3 weken ná correcte aanlevering
van de benodigde gegevens.
Controleer tijdig of u nog beschikt over uw inloggegevens.
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2. Registreer uw gegevens in het REV

Om aan uw verplichtingen en/of inboekvereisten te kunnen voldoen is het van
belang dat u tijdig start met de registratie van de gegevens. U dient uiterlijk:

26 februari 2021 uw brandstofleveringen uit 2020 te registreren;
26 februari 2021 leveringen van hernieuwbare energie uit 2020 in te boeken;
31 maart 2021 voldoende HBE’s van de juiste soort op uw rekening te
hebben staan.
31 maart 2021 de 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.

Het is belangrijk dat u de gegevens correct registreert vóór de uiterste registratie
datum. Sinds vorig jaar gaat de NEa minder snel over tot correcties van de
geregistreerde gegevens als die in het voordeel van bedrijven zijn.

Wij adviseren u om de administratieve processen van uw bedrijf zo in te richten, dat
de gegevens tijdig, volledig en juist kunnen worden ingevoerd. De fiatteursrol in het
REV kan hierbij helpen. Als u op uw rekening in het REV één of meerdere fiatteurs
heeft toegewezen, zal een tweede paar ogen de opgevoerde gegevens moeten
goedkeuren voordat de registratie definitief is.

Lees hoe u fiatteurs kunt toewijzen.
Houd ook hier rekening met een doorlooptijd van 3 weken ná correcte aanlevering
van de benodigde gegevens.

Belangrijkste aandachtspunten

Onderstaande links verwijzen naar informatie die u verder op weg helpen om de
gegevens correct te registreren. Wij raden u aan deze informatie goed te
lezen, voordat u aan de registratie begint.

Jaarverplichting

Hoogte jaarverplichting en reductieverplichting
Registreren van brandstofleveringen

Inboeken vloeibare biobrandstoffen
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Aantoonbaar leveren van vloeibare biobrandstoffen
Leveringen van biobrandstof aan de zeevaart
Onderste verbrandingswaarde bij niet-standaard biobrandstoffen

Inboeken gasvormige biobrandstoffen

Grondstofbenamingen in het REV

Inboeken elektriciteit

Zorg dat uw administratieve organisatie op orde is

NEa beleid Coronavirus

Lees wat het beleid van de NEa is m.b.t. verificaties

 GEGEVENS 2020 REGISTREREN 

Wij helpen u graag

Voor hulp en ondersteuning bij het registreren van uw gegevens kunt u bij ons
terecht via onderstaande kanalen:

de website van de Nederlandse Emissieautoriteit; hier vindt u alle informatie
over de Jaarafsluiting 2020 en veel gestelde vragen,
de Helpdesk NEa
op dinsdag 12 januari 2021 organiseert de NEa een webinar. Tijdens het
webinar worden de belangrijkste aandachtspunten voor de Jaarafsluiting
verder toegelicht en de laatste ontwikkelingen rondom de RED2 besproken.
Ook kunt u tijdens en na afloop van het webinar vragen stellen aan de NEa.
Daarnaast zullen, al voordat het webinar plaatsvindt, verschillende filmpjes
met uitleg over de Jaarafsluiting beschikbaar zijn op de website van de NEa.

Met vriendelijke groet,

Harry Geritz
Hoofd Energie voor Vervoer

JAN
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AANMELDEN WEBINAR
DONDERDAG 12 JANUARI 2021, 11.00-12.30 UUR,

WEBINAR

Nederlandse Emissieautoriteit
Postbus 91503, Den Haag

070-4568050
info@emissieautoriteit.nl
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