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Datum 16 december 2022
Betreft Start nieuw verslagjaar e-MJV voor E-PRTR, 

vrijwillige rapportage en olie- en gaswinning 

Geachte relatie, 
 
Binnenkort gaat het nieuwe e-MJV-seizoen (verslagjaar 2022) van start!  
 
Vanaf medio 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 vanaf 13 januari bedrijven en beoordelende 
instanties aan de slag kunnen met verslagjaar 2022. 
 
Hoofdgebruiker 
U staat bij ons geregistreerd als hoofdgebruiker voor het e-MJV. Per 
beoordelende instantie 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 2022 niet meer de hoofdgebruiker bent, kunt u 
dit ook wijzigen op de besloten website onder accountbeheer. 
 
MJA- en MEE-monitoring en Addendum MEE-monitoring geheel uit 
het e-MJV 
Na de beëindiging van de monitoring in verslagjaar 2021 zijn vanaf het 
nieuwe verslagjaar 2022 alle MJA- en MEE-gegevens op verzoek van RVO 
geheel uit het e-MJV verwijderd. Dit geldt ook voor de modules MJA- en 
MEE-monitoring, Addendum MEE-monitoring en EEP.  
De gegevens van solo-MJA-bedrijven zijn vanaf het nieuwe verslagjaar 
2022 eveneens uit de database van het e-MJV verwijderd. Voor vragen 
over de voormalige MJA- en MEE-monitoring kunt u terecht bij de 
betreffende contactpersoon bij RVO. 
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Uitbreiding met facultatieve velden in Water en Lokale Thema’s 
Voor een vollediger beeld van waterverbruik door bedrijven is in opdracht 
van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en i.s.m. het CBS een 
aantal facultatieve invoervelden toegevoegd aan de modules 
Oppervlaktewater binnenwater, Oppervlaktewater rijkswater en Lokale 
Thema's, namelijk: 

 In de modules oppervlaktewater: Waterinname - Waarvan voor 
koeling en Waterafvoer - Waarvan uit koeling 

 In Waterzuivering buiten inrichting: Lozing op riool - Waarvan uit 
koeling 

 Lokale thema’s - Watergebruik:  
o Weergave van de doorgekopieerde, opgesplitste gegevens 

over waterinname en -afvoer uit de modules 
Oppervlaktewater rijkswater en Oppervlaktewater 
binnenwater als totalen en Waarvan voor koeling en Waarvan 
uit koeling 

o Splitsing van de gegevens van leidingwater naar de nieuwe 
posten Leidingwater (drinkwater) en Leidingwater 
(industriewater) 

o Een nieuw veld Water afkomstig uit externe bronnen 
o Een nieuwe kolom bestaande uit een deel Waarvan voor 

koeling en Waarvan uit koeling. 
  
Algemene gegevens: verplichte productievolumes vanaf 
verslagjaar 2023 
Wij willen U attent maken op een wijziging in het Uitvoeringsbesluit E-PRTR 
(2022-142 EU). Het gaat over de rapportage van productievolumes. 
Gegevens hierover zijn in rapportagejaar 2023 nog facultatief, maar zullen 
in rapportagejaar 2024 over verslagjaar 2023 verplicht zijn. Wat en hoe in 
rapportagejaar 2024 gerapporteerd dient te worden is afhankelijk van de 
hoofd- en nevenactiviteiten van de bedrijven, evenals als de te gebruiken 
eenheden. Deze zullen in het e-MJV conform de lijst uit het genoemde 
uitvoeringsbesluit vooraf worden ingevuld. De bedrijven dienen dan nog de 
hoeveelheden behorende bij Productomschrijving en Eenheid te 
rapporteren. De e-MJV-applicatie zal hier volgend jaar op worden 
aangepast, zodat dit in 2024 volledig functioneel is. 
  
Lijst e-MJV-bedrijven met onduidelijke status (met bijlage) 
In de e-MJV bedrijvenlijst komen bedrijven voor die in het verleden zijn 
afgemeld voor E-PRTR, maar intussen wederom als IPPC en E-PRTR zijn 
geregistreerd. Wij willen u vragen om na te gaan of uw bedrijven terecht in 
het e-MJV zijn opgenomen. Indien dit niet het geval is, kunt u deze 
bedrijven middels een melding aan de helpdesk bij ons afmelden. Indien zij 
goed zijn geregistreerd, hoeft u geen actie te ondernemen. De 
desbetreffende bedrijven vindt u in bijgevoegd Excel-bestand 221216 eMJV 
bedrijven_onduidelijke status.  
 
Groot onderhoud e-MJV en performance 
Momenteel werkt het e-MJV team aan een grondige verbetering van de 
software van de e-MJV applicatie die wij bij de openstelling van de applicatie 
in januari 2023 zullen hebben afgerond. Deze verbetering heeft geen 
betrekking op de inhoud of het uiterlijk van het e-MJV, maar op 
onderliggende dataverwerkingsstromen. 
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Sinds 17 november is een eerste, nieuwe versie van het e-MJV, versie 
20.2.0, beschikbaar. Hiermee is een verbetering doorgevoerd op: de 
snelheid van de applicatie, toekomstbestendiger zijn van de applicatie en 
het eenvoudiger kunnen doorvoeren van mutaties door de e-MJV 
beheerders. 
Na het openstellen van het e-MJV in januari 2023, kunnen er nog 
onvoorziene fouten of beperkingen van de functionaliteit bestaan. 
Vastgestelde fouten die niet direct kunnen worden opgelost zullen op 
www.e-mjv.nl worden vermeld. 
 
Geactualiseerde IPPC-website 
De IPPC-website is in 2022 vernieuwd om te voldoen aan actuele wet- en 
regelgeving. Hierdoor is zowel het uiterlijk als de uit te vragen gegevens 
gewijzigd. Meer informatie hierover vindt u op de e-MJV website.  
 
Website e-MJV  
In de loop van 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 e-MJV. 
 
Bedrijven zonder account (met bijlage) 
Voor verschillende bedrijven in het e-MJV is er in onze administratie geen 
gebruiker geregistreerd. Deze bedrijven hebben daardoor geen toegang 
tot het e-MJV. De desbetreffende bedrijven vindt u in bijgevoegd Excel-
bestand 221216 eMJV bedrijven_zonder hfdg. Wij vragen u deze lijst te 
controleren op bedrijven die onder uw beoordelende instantie vallen. 

 Als bedrijven uit de lijst inderdaad moeten rapporteren of 
tenminste in het e-MJV moeten blijven, vragen we u 
onderstaande informatie per ommegaande door te geven aan 
de e-MJV-helpdesk, via informatiepuntwvl@rws.nl, of deze 
bedrijven te verzoeken onderstaande gegevens per 
ommegaande door te geven aan de helpdesk:  

o Naam    
o E-mailadres 
o Bedrijfsnaam 
o Bedrijfsnummer (NIC) 

We kunnen de bedrijven dan medio januari een eenmalig 
wachtwoord toesturen. Zodra is ingelogd moet het wachtwoord 
worden gewijzigd. Het account is daarna klaar om te gebruiken.  

 Wanneer bedrijven uit de lijst onterecht in het e-MJV staan, 
verzoeken we u eveneens dit, inclusief de bedrijfsnaam en het 
bedrijfsnummer (NIC) van de desbetreffende bedrijven, door te 
geven aan de e-MJV-helpdesk. 

 
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. Is een contactpersoon 
verantwoordelijk voor meerdere bedrijven, dan kan deze hiervoor niet 
zonder meer hetzelfde e-mailadres gebruiken. De contactpersoon moet 
voor ieder bedrijf een ander e-mailadres opgeven of kan een 
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concernaccount aanvragen. Meer informatie over het concernaccount 
vindt u op www.e-mjv.nl/concern. 
 
Heeft u nog vragen? 
Voor al uw vragen over het e-MJV. Vrijwillige rapportage en de rapportage 
in het kader van de olie- en gaswinningsindustrie kunt u kijken op www.e-
mjv.nl. Ook kunt u contact opnemen met de helpdesk (tel. 088-797 71 
02). 
 
Let op! Vanwege de feestdagen is de helpdesk niet bereikbaar op 26 
december en minder goed bereikbaar van dinsdag 27 december 2022 tot 
en met vrijdag 30 december 2022. Een reactie op een vraag die u in deze 
periode stelt kan daarom wat langer op zich laten wachten. Vanaf 
maandag 2 januari 2023 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, vragen wij u bovenstaande informatie met hen te delen. 
 
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
e-MJV-team  
Emissieregistratie RIVM 


