
1	 Zie	artikel	9.7.4.7	van	de	Wet	milieubeheer,	artikel	31	van	het	Besluit	energie	vervoer	en	artikel	25	van	de	Regeling	energie	vervoer
2	 Het	Register	Energie	voor	Vervoer	is	de	verzamelnaam	die	de	NEa	gebruikt	voor	het	Register	Hernieuwbare	Energie	Vervoer	(Wet	Milieu	beheer,	artikel	9.7.5.1)	en	het	Register	

rapportage-	en	reductieverplichting	vervoersemissies	(Wet	Milieubeheer,	artikel	9.8.4.1)
3	 	De	getoonde	onderverdeling	van	de	jaarverplichting	per	HBE-soort	is	een	voorlopige	schatting.	De	daadwerkelijke	inzet	voor	de	jaarverplichting	per	HBE-soort	is	pas	bekend	op	1	april	

2022,	op	het	moment	dat	de	afschrijving	van	de	jaarverplichting	voor	individuele	rekeninghouders	plaatsvindt.

De	Nederlandse	Emissieautoriteit	(NEa)	rapporteert1	periodiek	over	het	aantal	

bijgeschreven	en	gespaarde	HBE’s	in	het	Register	Energie	voor	Vervoer2	(REV).

Beschikbare HBE’s en jaarverplichting
Deze rapportage geeft inzicht in de hoeveelheid HBE’s die op 4 maart 2022 beschikbaar was op de rekeningen in het REV. Er 

wordt onderscheid gemaakt tussen HBE’s gespaard uit voorgaande jaren en HBE’s aangemaakt door inboekingen over 2021.

Ook toont de rapportage de totale jaarverplichting van 2021. Hierdoor geeft de rapportage inzicht in het totaal aan vraag en 

aanbod van HBE’s.

Leveringen aan zeevaart waren in 2021 goed voor 13,4 miljoen HBE-G.

Jaarlijks op 1 april schrijft het REV per bedrijf het aantal HBE’s af dat nodig is om aan de jaarverplichting te voldoen.

De HBE-rapportage van 10 april 2022 zal een beeld geven van de afgeschreven HBE’s en het overblijvende spaarsaldo dat 

meegenomen wordt naar nalevingsjaar 2022.

Soort HBE Aantallen 

beschikbaar 

(HBE’s in 
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2021 (HBE’s in 

miljoenen)3

Overschot

(HBE’s in

miljoenen)

Jaarverplichting

2021 (%)

Beschikbaar (%)

Totaal op 4 maart 2022 81,10 70,48 10,63 17,50% 20,14%

HBE-G	(geavanceerd) 34,94 24,31 10,63 1,2% 8,68%

HBE-C	(conventioneel) 5,31 5,31 0,00 ≤	5,00% 1,32%

HBE-O	(overig) 40,85 40,85 0,00 n.v.t. 10,14%
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4	 Door	ambtshalve	vaststellingen	is	het	totaal	aantal	gespaarde	HBE’s	gewijzigd	ten	opzichte	van	de	vorige	HBE-rapportages.
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