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Geachte relatie,
Binnenkort gaat het nieuwe e-MJV-seizoen (verslagjaar 2021) van start!
Vanaf januari kunt u met uw huidige gebruikersnaam (e-mailadres) inloggen.
U wordt automatisch doorverwezen naar het scherm waar u uw nieuwe
wachtwoord kunt instellen. Het wachtwoord van vorig jaar vervalt hiermee.
Met uw nieuwe wachtwoord heeft u toegang tot de applicatie en de besloten
website.
We streven ernaar dat u vanaf 7 januari aan de slag kunt met verslagjaar
2021.
Hoofdgebruiker
U staat bij ons geregistreerd als hoofdgebruiker voor het e-MJV. Per
organisatie is er één hoofdgebruiker met de bevoegdheid andere gebruikers te
machtigen. Net als het vorige verslagjaar kunt u op de besloten website onder
accountbeheer sub-accounts aanmaken of verwijderen.
Indien u voor verslagjaar 2021 niet meer de hoofdgebruiker bent, kunt u dit
wijzigen op de besloten website onder accountbeheer. De bijbehorende
instructie vindt u hier.
MJA- en reguliere MEE-monitoring beëindigd, Addendum MEE
monitort nog over verslagjaar 2021.
Het MJA3-convenant en het (reguliere) MEE-convenant zijn sinds 1 januari
2021 afgelopen. Vanaf verslagjaar 2021 vindt er daarom geen monitoring
meer plaats in het e-MJV via de module MJA- en MEE-monitoring. Wel is deze
module voor de historische verslagjaren nog ter inzage beschikbaar in het eMJV. De historische MJA en reguliere MEE monitoringgegevens kunnen voor
eigen dossiervorming worden gedownload via de besloten website van het eMJV. Meer informatie hierover vindt u in de bijlage ‘Beëindiging MJA-/MEEmonitoring’.
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Toelichten eventuele grote afwijkingen in het e-MJV door COVID-19
Afgelopen jaar was wederom een uitzonderlijk jaar door COVID-19. Dit heeft
mogelijk gevolgen voor de monitoringgegevens in het e-MJV verslagjaar
2021. Indien de gegevens als gevolg van COVID-19 grote afwijkingen
vertonen ten opzichte van het vorige verslagjaar, verzoeken we u dit in het eMJV als extra toelichting op te nemen.
Website e-MJV
Vanaf week 2 is de informatie op de website www.e-mjv.nl volledig
geactualiseerd. Op de website vindt u de belangrijkste wijzigingen, praktische
(achtergrond)informatie, veelgestelde vragen en handige tips. Ook staan er
instructievideo’s op de website als ondersteuning bij het invullen van het eMJV.
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Heeft u nog vragen?
Voor al uw vragen over het e-MJV en het verslag voor de olie- en
gaswinningsindustrie kunt u kijken op www.e-mjv.nl. Voor vragen over de
Addendum MEE-monitoring kunt u terecht op de website van RVO. Ook kunt u
contact opnemen met de helpdesk (tel. 088-797 71 02).
Let op! Vanwege de feestdagen is de helpdesk minder goed bereikbaar van
maandag 27 december 2021 tot en met vrijdag 31 december 2021.Een
reactie op een vraag die u in deze periode stelt kan daarom wat langer op zich
laten wachten. Vanaf maandag 3 januari 2022 is de helpdesk weer zoals
normaal geopend.
Sub-accounts
Indien er collega’s zijn die d.m.v. een sub-account ook gebruik maken van het
e-MJV (bijvoorbeeld voor de module Addendum MEE-monitoring), vragen wij
u bovenstaande informatie en de bijlage met hen te delen.
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
e-MJV-team
Emissieregistratie RIVM
Bijlage: 1
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