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Geachte relatie,
Binnenkort gaat het nieuwe e-MJV-seizoen van start! We streven ernaar dat
vanaf 7 januari bedrijven en bevoegde instanties aan de slag kunnen met
verslagjaar 2021.
Om toegang te krijgen tot het e-MJV moet elke gebruiker een persoonlijk
account aanvragen. Alleen de gebruiker beschikt over de accountgegevens.
Het e-mailadres van de gebruiker wordt de gebruikersnaam.
Voor uw organisatie is er in onze administratie geen gebruiker geregistreerd.
Wij vragen u daarom onderstaande gegevens per ommegaande door te
geven aan de e-MJV-helpdesk via informatiepuntwvl@rws.nl, zodat we u
uiterlijk medio januari een eenmalig wachtwoord kunnen toesturen. Zodra is
ingelogd moet het wachtwoord worden gewijzigd. Het account is daarna klaar
om te gebruiken.
 Naam
 E-mailadres
 Bedrijfsnaam
 Bedrijfsnummer (NIC)
Per organisatie is er één hoofdgebruiker met de bevoegdheid andere
gebruikers te machtigen.
Let op! De gebruikersnaam (het e-mailadres) moet uniek en persoonlijk zijn.
Een e-mailadres dat bijvoorbeeld begint met info of mail wordt om
veiligheidsredenen niet geaccepteerd. Bent u verantwoordelijk voor meerdere
bedrijven, dan kunt u hiervoor niet hetzelfde e-mailadres gebruiken. U moet
voor ieder bedrijf een ander e-mailadres gebruiken. Uiteraard kunt u ook een
concernaccount aanvragen. Meer informatie vindt u op www.emjv.nl/concern.
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
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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 de rapportage in het kader van de olieen 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.
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
e-MJV-team
Emissieregistratie RIVM
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