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De Nederlandse Emissieautoriteit (NEa) rapporteert1 periodiek over het 

aantal bijgeschreven, afgeschreven en gespaarde HBE’s in het Register 

Energie voor Vervoer2 (REV).

Deze rapportage geeft inzicht in de hoeveelheid HBE’s die bij de jaarafsluiting 2021, op 1 april 2022, afgeschreven zijn in 

het REV om aan de jaarverplichting te voldoen.

Afgeschreven HBE’s
Er zijn bij de jaarafsluiting 2021 in totaal 70,51 miljoen HBE’s afgeschreven. Hieronder ziet u om welke reden dit  

is gebeurd. Er zijn dit jaar 299 HBE-O vervallen door overschrijding van de spaarlimiet.

Soort HBE Afschrijving jaarver-
plichting 2021 (HBE’s 

in miljoenen)

Ambtshalve vast-
stellingen (HBE’s in 

miljoenen)

Jaarverplichting 2021 
(%)

Behaald (%)

Totaal op 1 april 2022 70,48 0,03 17,50% 17,50%

HBE-G (geavanceerd) 25,20 0,01 1,2% 6,3%

HBE-C (conventioneel) 5,31 0,00 ≤ 5,0% 1,3%

HBE-O (overig) 39,97 0,02 n.v.t. 9,9%

1 Zie artikel 9.7.4.7 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 Milieubeheer, artikel 9.7.5.1) en het Register 

rapportage- en reductieverplichting vervoersemissies (Wet Milieubeheer, artikel 9.8.4.1)
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Vergelijking HBE’s van 2015 tot en met 2021
Het aantal HBE’s dat is ingeleverd tijdens de jaarafsluiting om aan de jaarverplichting te voldoen is logischerwijs sinds

2015 ieder jaar gestegen. In 2021 wordt minder gebruik gemaakt van de mogelijkheid om HBE’s te sparen dan in 2020.

Omschrijving 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Aantal beschikbare HBE’s vóór de 
jaarafsluiting (in miljoenen)

32,38 34,79 37,92 46,31 70,17 78,59 81,10

Verplicht aandeel hernieuwbare 
energie vervoer

6,25% 7,00% 7,75% 8,50% 12,50% 16,40% 17,50%

HBE-G gespaard uit 2021

HBE-C gespaard uit 2021

HBE-O gespaard uit 2021

0,86

9,73

Aantal HBE’s gespaard in REV op 10 april 2022 (in miljoenen)
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