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Samenvatting 

Met de Emissieregistratie (ER) geeft Nederland invulling aan een groot 
aantal internationale verplichtingen, waaronder: 

• de verplichting tot een ‘National System’1 onder het Kyoto proto-
col; 

• het EU Monitoring Mechanism regulation (MMR); 
• de artikel 5 rapportage uit de Kaderrichtlijn Water (KRW); 
• het Nationale Register in het kader van de E-PRTR-richtlijn; 
• de registratie van emissies grootschalige luchtverontreiniging ten 

behoeve van: 
o de EU-‘National Emission Ceilings’; 
o Convention on Long-range Transboundary Air Pollution 

(CLRTAP). 
• de rapportage (jaarlijks) ten behoeve van de EU-Industrial Emis-

sions Directive (IED). 
 
Naast de producten die voortvloeien uit de internationale verplichtingen 
levert de ER geregionaliseerde emissies ten behoeve van de wettelijk 
verplichte voorspellingen van de luchtkwaliteit en de stikstofdepositie 
(GCN/GDN-kaarten) in het kader van NSL en PAS. 
 
Hiertoe stelt de Emissieregistratie in december 2018 de dataset met de-
finitieve cijfers over de periode 1990-2017 vast. 
 
Dit werkplan bevat de gedetailleerde productplanning van de ER voor de 
huidige ronde (2018).  
 
Dit werkplan presenteert de in 2018 uit te voeren verbeteringen. Alleen 
verbeteringen met prioriteit 1 kunnen binnen het budget worden uitge-
voerd (zie hiervoor Hoofdstuk 4 en de opsomming in paragraaf 4.7). 
 
Ontwikkelingen die in 2018 een rol spelen zijn: 

1. Eind 2017 is geconstateerd dat bezuinigingen elders (bijvoor-
beeld bij CBS), deregulering en een veranderende opstelling van 
vrijwillige dataleveranciers, veroorzaken dat de Emissieregistratie 
steeds vaker moet betalen om te kunnen beschikken over de 
noodzakelijke activiteitegegevens voor het berekenen van de 
emissies. Dit gaat ten koste van financiering voor verbeteringen; 

2. In 2018 zal de strategienota Emissiregistratie geactualiseerd 
worden. Daarin speelt het toekomstbestendig maken van de Emi-
sieregistratie een belangrijke rol; 

3. De verwachting is dat het in 2018 duidelijker wordt welke concre-
te gevolgen de klimaatafspraken van Parijs hebben op de inven-
tarisatie van broeikasgasemissies. Zo zal het IPCC guidebook 
medio 2018 geactualiseerd worden; 

4. Op de door IenW/LG en EZK gefinancierde onderdelen binnen ER-
budget is voor 2018 (ten opzichte van 2016) een bezuiniging 
doorgevoerd van in totaal k€ 75. Deze bezuiniging is ingevuld 

 
1 Het National System is opgezet en worden onderhouden door RVO.nl/NIE 
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door de voortgang in verbeteringen van de inventarisatie te tem-
poriseren; 

5. Vanaf 2018 is iets minder dan de helft van de CBS-
waterstatistieken wegbezuinigd. De CBS-meststatistieken blijven 
intact. 
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1 Het ER werkproces in 2018 

Paragraaf 1.2, 1.3, 1,4 en 1.5 bevatten de planning van het werkproces 
per onderdeel. Bijlage 2 van dit werkplan bevat dezelfde planning in 
chronologische volgorde. 
 

1.1 Algemene aspecten; waaronder borging van de data 
Het productieproces van de ER is opgeknipt in de volgende onderdelen: 

• Vaststelling definitieve emissiecijfers 2016 naar water en bodem 
medio februari 2018, zie paragraaf 1.4. 

• Vaststelling van de voorlopige emissiecijfers over 2017 begin juli 
2018, zie paragraaf 1.3; 

• Vaststelling geregionaliseerde dataset 2016 medio juni 2018, zie 
paragraaf 1.2; 

• Vaststelling definitieve emissiecijfers naar lucht 1990-2017 eind 
december 2018 en naar de andere compartimenten (water riool 
en bodem) medio februari 2019, zie paragraaf 1.4. 

 
In 2018 worden voor 1990, 1995, 2000, 2005, 2010, 2015, 2016 en 
2017 de emissies naar lucht vastgesteld. Voor een aantal wettelijke pro-
ducten worden eveneens de emissies naar lucht voor de tussenliggende 
jaren opnieuw vastgesteld. 
In 2018 worden de emisies naar water vastgesteld voor de jaren 2015 
en 2016 en voor bodem voor 2016. 
 
Emissies worden berekend op basis van de methoden zoals deze zijn 
beschreven in respectievelijk de methoderapporten, factsheets (water) 
en de meta-informatie. Deze documenten zijn beschikbaar en te door-
zoeken op www.emissieregistratie.nl.  
 
Reviewbaarheid van methoden 
De internationale rapportages voor de broeikasgassen (UNFCCC en EU-
ESD), verzurende stoffen (NEC) en grootschalige luchtverontreiniging 
(CRLTAP/EMEP) worden met regelmaat onderworpen aan reviews door 
internationaal samengestelde review teams. Om deze reden worden de 
hieraan gerelateerde methoderapporten en achtergronddocumenten in 
de Engelse taal opgesteld. 
Doorgevoerde methodenwijzigingen moeten tijdig gedocumenteerd zijn 
en openbaar beschikbaar worden gesteld, uiterlijk gelijktijdig met de 
rapportage.  
 
Onzekerheidsinformatie en key-source-analyses 
In de database is voor elke emissiebron een gekwantificeerde onzeker-
heid voor zowel activiteit als emissiefactor opgenomen. In de internatio-
nale rapportages NIR en IIR wordt jaarlijks een zogenaamde key-
source-analyse opgenomen. In deze analyse worden de belangrijkste 
bronnen met hun onzekerheden geïdentificeerd. Dit is een belangrijk 
hulpmiddel om de verbeteringen van methoden te prioriteren. Het ver-
kleinen van de onzekerheden van de grootste bronnen draagt het meest 
bij aan het verkleinen van de nationale onzekerheid van emissiecijfers. 
Daarnaast blijft het vanzelfsprekend van belang de onzekerheden te 

http://www.emissieregistratie.nl/
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verkleinen rondom de bronnen die in het kader van de beleidsmonitoring 
een rol spelen. 
 
Om de onzekerheidsinformatie actueel te houden is het van belang om 
het kwantificeren ervan onderdeel te laten zijn van de onderzoeksop-
drachten naar verbeteringen in methoden of databronnen, zeker daar 
waar het key-sources betreft. 
Daarnaast is, conform de opmerkingen van review teams, de onzeker-
heidsinformatie van belang bij het prioriteren van verbetervoorstellen. 
 
Herziening van inzichten 
De projectleider ER stelt, na advies van de taakgroepen en de Werk-
groep Emissie Monitoring (WEM), de methoden vast op basis waarvan 
de emissieberekeningen uitgevoerd worden. 
Voor internationale rapportages worden de emissies berekend en gerap-
porteerd op basis van de vastgestelde methoden. In nationale beleids-
rapportages (de balans van de Leefomgeving bijvoorbeeld) kunnen 
daarnaast de effecten van nieuwe wetenschappelijke inzichten worden 
gerapporteerd. 
Nieuwe wetenschappelijke inzichten geven aanleiding om berekenings-
methoden aan te passen of andere emissiefactoren te hanteren. Om een 
consistente reeks te blijven presenteren leidt een dergelijke aanpassing 
altijd tot een volledige herberekening van de historische reeks op basis 
van de gewijzigde methode/gegevens. Een nieuwe methode kan alleen 
dan vastgesteld worden als duidelijk is dat voor de gehele historische 
reeks de noodzakelijke activiteit gegevens en emissiefactoren beschik-
baar zijn. 
In bijlage 1 (protocol ‘nieuwe inzichten’) is aangegeven welke afspraken 
gemaakt zijn over het toepassen van nieuwe inzichten. 
 
Notie. Er is een procedure voor aanpassing van tijdreeksen van broei-
kasgassen met invloed op de basisjaren en/of budgetjaren. Dit is in 
overeenstemming met de IPCC Guidelines. Het Kyoto budget (AAUs) en 
de ESD-plafonds (AEAs) worden na vaststelling in beginsel niet meer 
gewijzigd. Review teams zullen daarom extra kritisch kijken naar deze 
wijzigingen en bezien of deze in voor- of nadeel zijn van het land. Me-
thodewijzigingen voor broeikasgassen worden daarom altijd behandeld 
in de Klankbordgroep NIE en goedgekeurd door EZK. 
 
Grootschalige luchtverontreiniging 
Nieuwe wetenschappelijke inzichten op gebied van de stoffen uit de 
“grootschalige Luchtverontreiniging” (CLRTAP/EMEP-, NEC, GCN/GDN- 
en prioritaire-stoffen) worden vooraf aangekondigd in het GCN/GDN-
overleg. Het betreft in dit geval niet alleen veranderingen in de bereke-
ningen van de nationale totalen maar vooral ook veranderingen in de 
ruimtelijke toedelingen van stikstofoxide, fijn stof, ammoniak en de ove-
rige beleidsrelevante stoffen voor de luchtkwaliteit (in verband met het 
NSL en GCN-kaarten) en stikstofdepositie (in verband met de PAS en 
GDN-kaarten). 
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Wijzigingen in emissieoorzaken en overige coderingen 
• Nieuwe emissieoorzaken worden aangemaakt door de moderator 

op eigen initiatief of op verzoek van een werkveldtrekker. Het-
zelfde geldt voor wijzigingen in bedrijfs-, doel- en/of overige 
groepsindelingen danwel coderingen die worden gewijzigd. Hier-
bij wordt elke emissieoorzaak voorzien van een code voor doel-
groep- toedeling en/of opsplitsing; De moderator communiceert 
wijzigingen met de werkveldtrekkers; 

• De standdaardbedrijfsindeling (SBI) voor individuele bedrijven 
wordt geregeld via het Bedrijvenbestand, dat beheerd wordt door 
de moderator (TNO). TNO heeft de eindverantwoordelijkheid voor 
het bedrijvenbestand en heeft pro-actief contact met betrokke-
nen. Wanneer daar aanleiding toe bestaat organiseert TNO een 
afstemmingsoverleg met CBS, Fugro en RIVM over het bedrij-
venbestand, waarna het beschikbaar wordt gesteld voor alle be-
trokkenen. Eventuele wijzigingen dienen aan de moderator ge-
meld te worden. Zodra alle gegevens van individuele bedrijven 
zijn aangeleverd en in het werkbestand zijn ingelezen zal TNO 
het bedrijvenbestand bijwerken; 

• De doelgroepindeling (op basis van emissieoorzaak) voor indivi-
duele bedrijven wordt geregeld via het RIVM. Daarbij kan de SBI-
indeling worden overruled als processen van een bedrijf belang-
rijker zijn dan bijvoorbeeld de economische activiteit; 

• De moderator zal alle doorgevoerde coderingswijzigingen regi-
streren en indien noodzakelijk melden aan de taakgroepen via de 
WEM; 

• Relevante codelijsten staan in het werkveld zodat opgevoerde 
emissies (en AD) alleen kunnen worden gekoppeld aan bestaande 
coderingen (brandstof, stof, emissieoorzaak etc). Beheer hiervan 
vindt plaats door de moderator. 

 
Wijzigingen in de methodebeschrijvingen 

• Het implementeren van nieuwe inzichten en wijzigingen in me-
thoden vindt voor broeikasgassen plaats na consultatie van de 
klankbordgroep NIE en goedkeuring door EZK en voor de groot-
schalige luchtverontreiniging na consultatie van de Stuurgroep 
GCN/GDN; 

• De taakgroepen zijn verantwoordelijk voor het onderhouden van 
beschrijving van de gebruikte methodieken en overige meta-
informatie op de website. Gelijktijdig met - of zo spoedig moge-
lijk na het uploaden - van de emissiecijfers (maar uiterlijk 10 fe-
bruari 2018) zullen de taakgroepen de doorgevoerde methodiek-
wijzigingen in de vorm van een aangepast methoderapport 
(WORD document) aan de secretaris van de ER bij RIVM aanleve-
ren. 
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Notie. Het implementeren van nieuwe inzichten en wijzigingen in me-
thoden is gebonden aan een aantal afspraken. Zo kunnen deze alleen 
geimplementeerd worden als voldoende capaciteit en doorlooptijd be-
schikbaar is, om de documentatie tijdig (voor de reviews op de rappor-
tages) af te ronden. 
 
Verwerking van de data en administratie (versiebeheer) 

• In principe bevat de database steeds de meest actuele emissiecij-
fers voor een gegeven jaar (oude /onvolledige gegevens in de 
database worden overschreven). Dit is de zogenaamde “open da-
taset”. Meerdere keren per jaar wordt, middels een export naar 
Access, een “momentopname” van de dan beschikbare database 
gemaakt voor de ondersteuning van het inventarisatieproces en 
de trendanalyse van de voorlopige en de definitieve cijfers. Via 
de emissieExplorer zijn alle vastgestelde datasets en de laatste 
versie van de dataset die onder handen is, beschikbaar. Na mu-
taties naar aanleiding van de trendanalysedag op de open data-
set wordt deze weer bevroren tot de definitieve dataset; 

• De datasets die in een ronde worden bevroren (2 datasets lopen-
de het proces; en de uiteindelijk vastgestelde dataset), worden 
geborgd in de database. Overigens worden ook alle leveringen 
uploads Access) van werkveldtrekkers geborgd bij het RIVM en 
een jaar lang bewaard; 

 
Wijzigingen en beheer van de besloten -en publieke website 

• Wensen en fouten worden gemeld via emissieregistratie@rivm.nl; 
• De applicatiebeheerder van het RIVM plaatst deze in beheersys-

teem (JIRA) en beheert de voortgang. Waar nodig worden wen-
sen besproken in overleg applicatiebeheer (RIVM) alvorens deze 
in uitvoering te nemen; 

• De WEM beslist over ingrijpende wijzigingen in de publieke web-
site en adviseert eventueel de projectleider over de wijze van fi-
nanciering; 

• De trekker voert de aanpassing door op de acceptatieversie van 
de website en stelt deze beschikbaar aan een tester of een groep 
van testers; 

• Nadat de aanpassing succesvol is getest, meldt de tes-
ter/testgroep dit aan de applicatiebeheerder RIVM welke de 
nieuwe versie van de website publiceert; 

• Belangrijke mutaties op de publieke website worden via “nieuws” 
gemeld. 

 
Documentatie en archivering 

• Documentatie en archivering zijn mede in het kader van interna-
tionale eisen aan de kwaliteitsborging steeds belangrijker. Docu-
mentatie en archivering vinden plaats volgens de afspraken over 
de borging van ER-producten, die zijn vastgelegd in hoofdstuk 3; 

• Methodebeschrijvingen: de taakgroepen zijn verantwoordelijk 
voor het updaten van de methodebeschrijvingen en versiebeheer 
(en de meta-informatie). Archivering daarvan vindt centraal 
plaats bij RIVM. Zie hoofdstuk 3; 

• Voor de reviews is het noodzakelijk om de door de werkveldtrek-
ker gehanteerde spreadsheets, modelruns, inputdata en achter-
gronddocumenten te documenteren. Versiebeheer en archivering 
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vinden plaats door de werkveldtrekkers volgens de procedures 
van de betreffende instituten; 

• Aanvullend hierop biedt de Emissieregistratie de mogelijkheid om 
spreadsheets, modelruns, inputdata en achtergronddocumenten 
centraal te documenteren via de besloten website. 

• Trendanalysedagen: voorafgaand aan (en tijdens) de trendanaly-
se vindt de datacontrole plaats. Controleresultaten worden via 
email met de werkveldtrekkers gecommuniceerd. De secretaris 
ontvangt hiervan een cc en archiveert deze. De datacontrole le-
vert een overzicht van acties op. De actielijst wordt bewaakt en 
gearchiveerd door de secretaris van de ER bij RIVM; 

• Accordering van de datasets en het werkplan worden gedocu-
menteerd en gearchiveerd door RIVM. Zie hoofdstuk 3. 
 

1.2 Planning geregionaliseerde emissies over 2016 
De vaststelling van de definitieve emissies 1990-2016 door de deelne-
mende instituten in december 2017 is het eerste ingrediënt voor de re-
gionalisatie van de emissies. Regionalisatie vindt plaats door RIVM op 
basis van diverse parameters, die in de methoderapporten zijn/worden 
vastgelegd. Het gaat dan bijvoorbeeld om aantallen arbeidsplaatsen per 
bedrijf, verkeersintensiteiten of de verdeling van de veestapel over Ne-
derland. 
 
Proces: 
Uiterlijk maandag 12 februari 2018 levert TNO de zogenaamde ver-
deeldatabase aan; 
Berekeningen van geregionaliseerde emissies zijn op uiterlijk vrijdag 1 
juni 2018 afgerond en voor test beschikbaar op de testversie van de 
publieke website; 
Het is de ambitie om de geregionaliseerde emissies vrijdag 29 juni 
2018 op de publieke website te tonen. 
 

1.3 Herziening van inzichten/methoden 
Op vrijdag 9 februari 2018 leveren de taakgroepvoorzitters de geac-
tualiseerde methoderapporten voor de reeksen 1990-2016 aan de pro-
jectsecretaris bij RIVM. Deze vormen een bijlage in de NIR2018. 
 
Proces: 
Op vrijdag 9 februari 2018 leveren de taakgroepvoorzitters de geac-
tualiseerde methoderapporten voor de reeksen 1990-2016 aan de pro-
jectsecretaris bij RIVM. Deze vormen gezamenlijk één bijlage in de 
NIR2018. 
Medio mei 2018 wordt de taakgroepvoorzitters gevraagd de voorgeno-
men implementatie van nieuwe inzichten en methoden voor de reeksen 
1990-2017 en de effecten daarvan op de emissies en onzekerheden, te 
inventariseren. Deze worden medio juni 2018 aan de projectsecretaris 
bij RIVM ingeleverd. In de loop van de zomer 2018 worden eventuele 
onduidelijkheden in de geschatte effecten opgelost. 
Begin oktober 2018 wordt de implementatie van de nieuwe inzichten 
en methoden in de broeikagasinventarisatie door de NIE/RVO.nl aan de 
Klankbordgroep NIE voorgelegd ter goedkeuring. 
Medio november 2018 worden de effecten van de implementatie van 
de nieuwe inzichten en methoden stoffen uit de grootschalige luchtver-
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ontreiniging ter informatie voorgelegd aan de Stuurgroep GCN/GDN (zie 
bijlage 1; Protocol nieuwe inzichten in emissies, luchtkwaliteit en deposi-
tie). 
 

1.4 Planning van de voorlopige emissiecijfers over 2017 
Op vrijdag 6 juli 2018 worden de voorlopige emissiecijfers 2017 voor 
lucht vastgesteld. De voorlopige emissiecijfers 2017 worden vastgesteld 
voor de relevante emissies naar lucht (verzurende stoffen, broeikasgas-
sen, etc) en de bodembalansen N en P. Deze gegevens zijn noodzakelijk 
om te kunnen voldoen aan internationale rapportageverplichtingen 
(vooral UNECE en UNFCCC). Daarnaast worden de voorlopige 2017 cij-
fers door het CBS gebruikt voor ‘De Nationale Milieurekeningen’ die me-
dio juli 2018 geactualiseerd worden. Tevens worden de data opgenomen 
in het Compendium van de Leefomgeving en de Balans voor de Leefom-
geving. 
Voor het inventariseren van de voorlopige cijfers worden alleen de acti-
viteitgegevens in de berekeningen aangepast. (geen aangepste emissie-
factoren of methodewijzigingen!). De activiteitsgegevens kunnen be-
staan uit feitelijke activiteit data, maar ook uit productie-indexen en an-
dere informatie over volumegroei. 
 
Proces: 
Het inventarisatieproces voor de voorlopige cijfers over 2017 start op 
maandag 14 mei 2018. Vanaf die datum kunnen de werkveldtrekkers 
de voorlopige emissiecijfers over 2017 uploaden naar de database. Op 
dinsdag 26 juni 2018 is de trendanalyse gepland, waarna de taak-
groepvoorzitters de verklaringen van de trends aan de project-secretaris 
toesturen. 
De voorlopige cijfers worden op vrijdag 6 juli 2018 door de projectlei-
der ER bij RIVM vastgesteld. 
Uiterlijk vrijdag 31 augustus 2018 zijn de cijfers samengevat als twee 
tabellen (Kyoto- en NEC-indeling) op de publieke website gepubliceerd. 
Het exacte tijdstip van publicatie wordt in verband met het persbericht 
gecoördineerd met CBS. 
 
Een gedetailleerde planning van de verschillende processtappen is te 
vinden in bijlage 2. 
 

1.5 Planning definitieve emissiereeksen 1990-2017 
Uiterlijk 20 december 2018 stelt de projectleider de emissiereeksen 
voor 1990-2017 voor Lucht vast. 
Deze reeksen vormen de basis voor de Internationale rapportage ver-
plichtingen op gebied van: grootschalige luchtverontreiniging (IIR), 
broeikasgassen (NIR) en broeikgasgassen ESD (Emission Sharing Deci-
sion) en verzurende stoffen (NEC), aan resp. de UNECE, UNFCCC en de 
Europese Commissie. Tevens worden de data opgenomen in het Com-
pendium van de Leefomgeving, de Balans voor de Leefomgeving en de 
publieke website van de Emissieregistratie.  
 
Proces: 
De inventarisatie van de definitive emissiereeks 1990-2017, start op 
vrijdag 14 september 2018 met het beschikbaar komen van de cijfers 
van de individuele bedrijven uit het eMJV. In een aantal vervolgstappen 
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–waaronder het toevoegen van de bijschatting voor emissie onder de 
drempelwaarden- wordt hieruit de Individuele Bedrijvenbestanden 
Lucht, Water, RWZI en kleine vliegvelden, samengesteld (de ER-I’s). 
Vanaf woensdag 31 oktober 2018 kunnen de werkveldtrekkers de 
emissiecijfers 1990-2017 oploaden naar de database. Op donderdag 6 
december 2018 wordt de Trendanalyse gehouden, waarna de taak-
groepzitters de verklaringen voor de trends en de effecten van het door-
voeren van nieuwe inzichten/methoden aan de sectretaris toesturen 
Op vrijdag 20 december 2018 stelt de projectleider de definitieve 
emissiereeksen 1990-2017 naar lucht vast. De emissiereeksen naar wa-
ter worden vrijdag 15 februari 2019 vastgesteld. 
 
Een gedetailleerde planning van de verschillende processtappen is te 
vinden in bijlage 2. 
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2 Producten van de ER in de ronde 2018 

2.1 Internationale rapportages 
Common Reporting Format 2017 (CRF2018): 

• Het voorlopig ‘definitieve’ CRF2018 wordt vóór 12 januari 2018 
aan IenW LG geleverd (met een kopie aan de NIE), t.b.v. leve-
ring aan de EU (levering na akkoord van IenW door RVO.nl/NIE). 
Deze voorlopig ‘definitieve’ versie van het CRF wordt gecheckt op 
“Implied Emission Factors” en zal gebruikt worden voor public en 
peer reviews;  

• Uiterlijk 14 maart 2018 zal de definitieve versie van het 
CRF2018 worden geleverd aan IenW LG. Deze versie betreft de 
definitieve levering aan de EU (levering na akkoord van IenW 
door RVO.nl/NIE); 

• Uiterlijk 13 april 2018 zal de definitieve versie van het CRF2018 
worden geleverd aan IenW LG. Deze versie betreft de definitieve 
levering aan het secretariaat van de UNFCCC (levering na ak-
koord van IenW door RVO.nl/NIE); 

 
Gebaseerd op: voorschriften Klimaatverdrag/ Kyoto Protocol en de EU-
Monitoring Mechanism regulation (MMR); 
 
Verantwoordelijkheden: 

1. Dataleveranties definitieve reeksen 1990-2016: werkveldtrek-
kers; 

2. CRF vulling uit de database: RIVM (databeheerder 
ER/ondersteuning door TNO); 

3. QA/QC bewaking: NIE/RVO.nl; 
4. levering door RIVM via de NIE/RVO.nl aan EU/UNFCCC na goed-

keuring door P. van Dam (EZK-Directie Klimaat). 
 
Producten: 

• CRF2018; reeks 1990–2016 (98% definitief) tbv de EU januari 
2018; 

• CRF2018; reeks 1990–2016 (definitief) tbv EU maart 2018 en 
UNFCCC april 2018. 

 
Benodigde capaciteit: De RIVM-capaciteit komt uit de reguliere opdracht 
voor de uitvoering van de ER (microplanning). Inzet van TNO komt uit 
de opdracht voor de ondersteuning van de ER door RIVM. De inzet van 
andere instituten (RVO.nl, CBS, Wageningen Environmental Research 
(Wageningen Environmental Research) is geregeld via andere pro-
jecten/programma’s. 
 
National Inventory Report 2018 (NIR2018) 

• De voorlopig ‘definitieve’ versie van het NIR2018 wordt vóór 12 
januari 2018 aan IenW LG geleverd (met een kopie aan de 
RVO.nl/NIE), t.b.v. levering aan de EU (levering na akkoord van 
IenW door RVO.nl/NIE). Deze voorlopig ‘definitieve’ versie van 
het NIR zal gebruikt worden voor public en peer reviews; 



RIVM Briefrapport 2018-0062 

Pagina 18 van 97 

• De definitieve NIR2018 wordt uiterlijk 13 maart 2018 geleverd 
aan IenW/Afd.LG geleverd (met een kopie aan de RVO.nl/NIE). 
Deze versie is bedoeld voor de definitieve levering aan de EU (le-
vering na akkoord van IenW door RVO.nl/NIE); 

• De definitieve NIR2018 wordt uiterlijk 13 april 2018 geleverd 
aan IenW LG geleverd (met een kopie aan de RVO.nl/NIE). Deze 
versie is bedoeld voor de definitieve levering aan het secretariaat 
van de UNFCCC (levering na akkoord van IenW door 
RVO.nl/NIE). 

 
Voor het NIR wordt door RIVM in samenspraak met de NIE/RVO.nl een 
afzonderlijk deelprojectplan opgesteld, waarin aandacht voor de rollen 
en taken van de verschillende betrokken instituten en de NIE. 
 
Gebaseerd op: Voorschriften Klimaatverdrag/ Kyoto Protocol en EU-
Monitoring Mechanism regulation (MMR); 
 
Verantwoordelijkheden:  

1. Het NIR2018 valt onder verantwoordelijkheid van de deelproject-
leider NIR bij RIVM (aansturing kernteam waarin ook PBL, TNO 
en deelnemen); 

2. QA/QC bewaking: NIE/RVO.nl; 
3. Levering door RIVM via NIE/RVO.nl aan EU/UNFCCC na goedkeu-

ring door P. van Dam (IenW-Directie Klimaat, Lucht en Geluid). 
 
Producten: 

1. Deelprojectplan NIR2018 (RIVM intern: november 2017); 
2. Concept NIR2018: 12 januari 2018; 
3. Definitief NIR2018: 13 maart 2018, ten behoeve van de EU; 
4. Definitief NIR2018: 13 april 2018, ten behoeve van de UNFCCC. 

 
Benodigde capaciteit: De RIVM-capaciteit komt uit de reguliere opdracht 
voor de uitvoering van de ER (microplanning). Inzet van TNO komt uit 
de opdracht voor de ondersteuning van de ER door RIVM. De inzet van 
andere instituten (RVO.nl, CBS, Wageningen Environmental Research 
(Wageningen Environmental Research)) is geregeld via andere pro-
jecten/programma’s. 
 
NEC 2018 en EMEP/UNECE 2018 rapportage (NEC2018 en NFR2018) 

• De definitieve NEC2018 rapportage (emissiejaren 2016 en 2017 
in NFR-format) wordt uiterlijk 28 december 2017 aan IenW en 
de EU (via EEA) geleverd; 

• Uiterlijk 30 april 2018 wordt de LPS data geleverd aan EMEP; 
• De definitieve EMEP rapportage (NFR2018; emissiereeksen 1990-

2016) wordt uiterlijk 14 februari 2018 aan IenW en EU gele-
verd.  

• De bijbehorende covernote wordt opgesteld door de projectleider 
ER bij RIVM, in overleg met PBL/KLE. 

 
Gebaseerd op: EU/NEC richtlijn, respectievelijk UNECE/LRTAP Conventie. 
 
Verantwoordelijkheden: 

1. Vullen NEC- en NFR format: RIVM (projectleider ER); 
2. Covernote: RIVM (projectleider ER); 
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3. Emissieprojecties in NFR format: PBL/KLE; 
4. Levering door RIVM aan de EU na goedkeuring door M.P.E. Jans-

sens (IenW LG);  
 
Producten: Emissiedata in NFR format voor EU (verzurende stoffen + 
PM2,5) en UNECE/EMEP (grootschalige luchtverontreiniging). 
 
Benodigde capaciteit: De RIVM-capaciteit komt uit de reguliere opdracht 
voor de uitvoering van de ER (microplanning). 
 
Informative Inventory Report 2018 (IIR2018) 
Uiterlijk 14 maart 2018 wordt de definitieve IIR2018 (reeks 1990-
2016) geleverd aan IenW en de UNECE.  
 
Gebaseerd op: Afspraken in het kader van UNECE LRTAP/EMEP. Deze 
rapportage bevat tevens de verplichte sectorbeschrijvingen in het kader 
van de EU NEC-directive 2016/2284/EU. 
 
Verantwoordelijkheden:  

1. De deelprojectleiding voor het IIR ligt bij RIVM; 
2. Diverse teams binnen RIVM, PBL en TNO leveren een bijdrage 

aan de invulling van het IIR; 
3. Covernote: RIVM (projectleider ER); 
4. Levering door RIVM aan UNECE na goedkeuring door M.P.E. Jans-

sens (IenW/Afd.LG); 
 
Product: Informative Inventory Report 2018. 
 
Benodigde capaciteit: De RIVM-capaciteit komt uit de reguliere opdracht 
voor de uitvoering van de ER (microplanning). De bijdrage van TNO is 
gedekt uit de reguliere opdracht aan RIVM voor de ondersteuning van de 
ER.  
 
Jaarlijkse input t.b.v diverse (inter)nationale waterrapportages 

• Bijdragen aan de stroomgebiedsbeheersplannen t.b.v. de Kader-
richtlijn Water voor de waterschappen en Rijkswaterstaat; 

• Bijdragen aan toekomstige rapportages t.b.v. de Kaderrichtlijn 
Mariene Strategie;  

• Bijdrage aan internationale rapportages voor OSPAR (meerdere 
documenten, onder meer via River Input and Discharges); 

• Levering van emissiegegevens voor nationale waterrapportages, 
waaronder het project Waterbalans; 

• Bijdrage aan internationale rapportage State of the Environment 
(Europees Milieu Agentschap);  

• Bijdragen aan brondocumenten over emissies t.b.v. de uitvoering 
van het Beheersplan Rijkswateren;  

• ER draagt bij aan programmatische afstemming tussen inbreng 
van NL m.b.t. richtlijn Stedelijk Afvalwater en E-PRTR. 

• Emissiedata uit de ER worden gebruikt om de modelinstrumenten 
te voeden KRW-verkenner, en de Noordzeemodellen Scremotox 
(toxische stoffen) en GEM (nutriënten). 
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Gebaseerd op: EU Kaderrichtlijn Water 2000/60/EG en 2013/39/EG, EU 
Kaderrichtlijn Mariene Strategie 2008/56/EG, EU Richtlijn Stedelijk Af-
valwater 91/271/EEG, EU IPPC richtlijn 96/61/EG en 2008/1/EG  
 
Verantwoordelijkheden: In het algemeen worden de acties onder ver-
antwoordelijkheid van RWS-WVL uitgevoerd door Deltares en deels ook 
door RWS-WVL  
 
Producten: Divers en deels ad hoc (zie hierboven).  
 
Benodigde capaciteit: De benodigde capaciteit van RWS-WVL en Delta-
res is geregeld via een jaarlijkse opdracht van IenW/DGRW; de inzet 
van RIVM is geregeld via een jaarlijkse bijdrage van IenW/RWS. 
 
IPPC/E-PRTR 

• Uiterlijk 30 maart 2018 levering van de E-PRTR rapportage over 
2016 en voorgaande jaren (na goedkeuring van IenW) aan de 
EU; 

• Advisering van beleid (trekkersrol ligt bij IenW LG) op gebied van 
implementatie van de E-PRTR Verordening. 

• Daarnaast levert de ER technische adviezen aan IenW voor ont-
wikkelingen in internationaal verband op gebied van E-PRTR; Hier 
is actueel het toevoegen van diffuse emissies aan het E-PRTR 

 
Gebaseerd op: E-PRTR Verordening 
 
Verantwoordelijkheden:  

1. IenW LG is verantwoordelijk voor implementatie van vooral de E-
PRTR Verordening; 

2. RIVM ondersteunt dit proces met technisch advies;  
3. levering van de E-PRTR rapportage door RIVM aan de EU na 

goedkeuring door M.P.E. Janssens (IenW/Afd.LG). 
 
Producten: 

• ondersteuning van de validatie door Bevoegd Gezag vanuit de 
ER; 

• (gevraagde) adviezen ten behoeve van de uitwerking van regel-
geving door IenW 

• deelname aan internationaal overleg ter technische ondersteu-
ning van IenW op dit dossier (waaronder ook agendalidmaat-
schap van de OECD PRTR task force); 

• de E-PRTR rapportage over 2016 tbv van levering aan EU. 
 
Benodigde capaciteit: De RIVM-capaciteit komt uit de reguliere opdracht 
voor de uitvoering van de ER (microplanning). 
 
RIE rapportage 
Uiterlijk 30 maart 2018 levert ER de rapportage over de grote stookin-
stallaties in 2015 (stookinstallaties >50 MWth), na goedkeuring van 
IenW, aan de EU.  
Uiterlijk 31 augustus 2018 levert de ER de resterende rapportage ver-
plichtingen onder de IED (AVI’s en de Glas- en Staalindustrie) over 
2016, na goedkeuring van IenW, aan de EU. 
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Gebaseerd op: Directive 2010/75/EU (Hoofstuk III) en EU-
uitvoeringsbesluit 2012/78/EU. 
 
Verantwoordelijkheden:  

1. ER-projectleider bij RIVM. 
2. IED levering door RIVM aan de EU na goedkeuring door P.C. Roos 

(IenW/Afd.LG).  
 
Product: Overzicht emissies NOx, SO2 en fijn stof (PM10) van de betref-
fende bedrijven/installaties ten behoeve van IenW  
 
Benodigde capaciteit: De RIVM-capaciteit voor de totale rapportage 
komt uit de reguliere opdracht voor de uitvoering van de ER (microplan-
ning). De TNO-capaciteit (LCP-deel van de rapportage) komt uit de re-
guliere dienstverlenigingopdracht van de ER aan TNO. De capaciteit voor 
de inventarisatie van gegevens van de AVI’s en de Glas- en Staalindu-
strie wordt geleverd door InfoMil. 
 

2.2 Nationale verplichtingen/ rapportages 
Wettelijke Producten PBL: bijdrage aan het Compendium voor de Leef-
omgeving, digitale balans en de Balans van de Leefomgeving. 
De ER levert de emissiebijlage voor het Compendium van de Leefomge-
ving, verspreid over het jaar door de update van indicatoren over emis-
sies, de digitale balans en de Balans van de Leefomgeving 
 
Gebaseerd op: Wettelijke taak PBL 
 
Verantwoordelijkheden: 

1. dataproces en kwaliteitsborging: zie hoofdstuk 1 en 3; 
2. vaststellen dataset t.b.v. diverse indicatoren in de Compendium: 

instituutsvertegenwoordiger ER bij PBL. 
 
Producten: 
1. vastgestelde definitieve emissies 1990-2016; 
2. diverse indicatoren in het Compendium van de Leefomgeving en an-

dere producten van PBL. 
 
Benodigde capaciteit: De RIVM-capaciteit komt uit de reguliere opdracht 
voor de uitvoering van de ER (microplanning). 
 
Wettelijke Producten RIVM (bijdrage aan GCN en GDN) 

• De ER levert geregionaliseerde emissies aan voor de Grootschali-
ge Concentratiekaarten Nederland en Grootschalige Depositie-
kaarten Nederland op een detailniveau van 1*1 kilometer; 

• De ER levert de emissies aan geaggregeerd op de CLU sectoren 
(een verzameling van Emissieoorzaken met een gelijke emissie-
karakteristiek) 

 
Gebaseerd op: Wettelijke taak RIVM in het kader van NSL en PAS 
 
Verantwoordelijkheden: 
Dataproces en kwaliteitsborging: zie hoofdstuk 1 en 3; 
 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/AUTO/?uri=celex:32010L0075
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Producten: 
1. Vastgestelde definitieve emissies 1990-2016 op GCN-sector; 
2. Emissiekarakteristieken van individuele bedrijven; 
3. Ruimtelijk verdeelde emissies op 1*1 kilometer per Emissieoor-

zaak. 
 
Benodigde capaciteit: De RIVM-capaciteit komt uit de reguliere opdracht 
voor de uitvoering van de ER (microplanning). 
 
Wettelijke Producten PAS (bijdrage aan AERIUS) 
De ER levert geregionaliseerde emissies aan voor verwerking in AERIUS 
zoveel als mogelijk in de oorspronkelijke indeling van puntbronnen, lij-
nen (weg- en vaarvakken) en grid. 
 
Gebaseerd op: Wettelijke taak RIVM in het kader van PAS 
 
Verantwoordelijkheden: 
Dataproces en kwaliteitsborging: zie hoofdstuk 1 en 3; 
 
Producten: 

1. Vastgestelde definitieve emissies 1990-2016; 
2. Ruimtelijk verdeelde emissies op per emissieoorzaak. 

 
Benodigde capaciteit: De RIVM-capaciteit komt uit de reguliere opdracht 
voor de uitvoering van de ER (microplanning). 
 
eMJV/ emissieverslag  
Voor de uitvoering van de taakopdracht van de ER is het belangrijk vol-
doende gegevens beschikbaar te krijgen voor een jaarlijks betrouwbare 
dataset voor de ER én voor beleidsevaluaties. De gevraagde mate van 
detail vanuit het beleid neemt in de loop der jaren verder steeds toe.  
 

• Verkleinen verschillen tussen de door bedrijven gerapporteerde 
emissies (eMJV) en de ER-I. 

• ENINA levert het Bevoegd Gezag ondersteuning met de validatie 
verslagen van die bedrijven die in de afgelopen ronden problemen 
opleverden; 

• Reguliere activiteiten/producten zijn vastgelegd in het Service Le-
vel Agreement (SLA) 2018 en bestaan uit: 
o beheersactiviteiten/afspraken in de SLA tussen Fugro-

GeoServices, RVO.nl en RIVM; 
o beheersactiviteiten cf afspraken tussen RVO.nl en RIVM over de 

landbouwmodule 
o onwikkelen en implementatie van nieuwe versie van eMJV 

(eMJV versie 16.0);  
o door RVO.nl geaccepteerde database met MJA gegevens. 

• Medio januari 2018 moeten bedrijven via de nieuwe eMJV V16 
gaan rapporteren. RIVM is opdrachtnemer voor de aanpassingen 
voor IenW, RVO.nl en Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).  

• Een update van de SLA tot de versie 2018, inclusief een toevoe-
ging voor de rapportages vanuit de MJA-module. 
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CBS producten 
Het CBS gebruikt ER gegevens voor een aantal (verplichte) publicaties/ 
rapportages: 

• Uiterlijk 12 januari 2017 leveren van de definitieve emissie-
reeksen 1990-2016 aan CBS ten behoeve van de Milieurekenin-
gen; 

• Op 16 juli 2017 leveren van voorlopige 2016 cijfers (plus de 
steekjaren) aan CBS ten behoeve van de Milieurekeningen; 

• Voorlopige en definitieve cijfers voor Statline-publicaties (plus de 
steekjaren), doorlopend. Een persbericht over de voorlopige cij-
fers van 2016 wordt gezamenlijk door CBS en RIVM opgesteld; 

• Compendium van de Leefomgeving (gezamenlijk met PBL en 
RWS-WVL), doorlopend. 

 
Gebaseerd op: Prioriteiten CBS. 
 
Verantwoordelijkheden: Verantwoordelijkheid voor de aangegeven pro-
ducten ligt bij het CBS, hoofd Milieustatistiek. De afspraken wat dat be-
treft zijn vastgelegd in een convenant tussen RIVM en CBS, getekend 
dd. 23 oktober 2015. 
 
Wettelijke taak CBS: Op grond van de CBS-wet verzamelt CBS data (ei-
gendom van CBS of niet), gebruikt die om statistieken te maken en pu-
bliceert daarover op een manier en op een moment die CBS zelf kiest. 
CBS is hierin volstrekt onafhankelijk. CBS houdt zich strikt bij de feiten 
als het statistiekuitkomsten naar buiten brengt. Dit is inclusief het ‘tech-
nisch duiden‘ van cijfers, wat niet meer is dan het geven van meer on-
derliggende details/cijfers waardoor zaken worden verduidelijkt. CBS 
laat ‘expert opinions’ over aan andere partijen. 
  
Afstemming tussen CBS en RIVM/ER: Jaarlijks wordt besproken wat de 
CBS-input is in de ER en wat CBS van de ER teruggeleverd krijgt (terug-
blik en vooruitblik), inclusief de uitvoering en afrekening van verbeter-
punten. Ook het publicatiebeleid van beide partijen komt aan bod, 
waarbij de insteek is dat er wederzijds tijdige informatie verstrekt wordt 
over toekomstige publicaties. Daarnaast wordt de CBS-arbeidsinput be-
sproken ten behoeve van planning en prioritering. De gemaakte afspra-
ken uit dit jaarlijkse overleg tussen CBS en RIVM/ER, krijgen hun plaats 
in het ER-werkplan. 
Dit overleg heeft voor het eerst plaatsgevonden begin december 2017. 
Daarbij zijn nadere afspraken gemaakt over de onderwerpen die in toe-
komstige werkplannen meegenomen gaan worden. 
 
Benodigde capaciteit: Het CBS regelt intern de benodigde capaciteit voor 
de genoemde producten. Afstemming vindt plaats met RIVM. De hier-
voor bij RIVM benodigde capaciteit is beperkt en maakt integraal onder-
deel uit van de ER opdracht. 
 

2.3 ER interne producten 
De publieksfunctie van de ER: www.emissieregistratie.nl 

• De ER website publiceert éénmaal per jaar een geactualiseerde 
dataset; 

http://www.emissieregistratie.nl/


RIVM Briefrapport 2018-0062 

Pagina 24 van 97 

• De vastgestelde definitieve cijfers over 1990-2016; de geregiona-
liseerde definitieve cijfers over 1990-2016; 

• Op de ER website wordt een overzichtstabel van de ETS/niet-ETS 
emissies (i.h.k.v. de EU-ESD) gepubliceerd; 

• Te realiseren verbeteringen in de publieke website zoals gepriori-
teerd in het WEM-overleg; 

• Loket ER (Emissieregistratie@rivml.nl) gebaseerd op beantwoor-
den van ca 100 loketvragen per jaar; te beantwoorden binnen 
twee tot vier weken (afhankelijk van het detail van de vraag); 

• Voor de publicatie van de cijfers via ER-publiek zal er een test-
plan worden opgesteld. 

 
Gebaseerd op: Århus / PRTR verplichting. 
 
Verantwoordelijkheden: De projectleider ER bij RIVM. 
 
Producten: Publieke website waarmee voldaan wordt aan de Århus / 
PRTR verplichtingen 
 
Benodigde capaciteit: onderdeel van de opdracht voor de uitvoering van 
de ER door RIVM. 
 
Onzekerheidsinformatie 
In voorgaande jaren is de beschikbare onzekerheidsinformatie op emis-
sieoorzaakniveau (voor zowel activiteit als emissiefactor) compleet ge-
maakt. Dit maakt het aggregeren van onzekerheden door middel van 
Monte Carlo analyse, tot de gewenste rapportageniveaus mogelijk. Voor 
deze TIER2 Monte Carlo analyse is een rekenmodule beschikbaar. 
In 2016 is gestart met het bepalen van de onzekerheden door middel 
van Monte Carlo analyse voor de broeikasgassen. De verkregen informa-
tie is, op geaggregeerd niveau, gepresenteerd in de NIR2017. In 2018 
zal voor de Verzurende stoffen en PM2,5 de onzekerheid op niveau van 
NFR-subsectoren gepresenteerd worden in de IIR2018. 
De onzekerheidsinformatie zal op doelgroepniveau beschikbaar komen 
op de publieke website. 
De onzekerheden zullen verder samen met de key source analyse ge-
bruikt worden in de prioritering van verbeteringen in de inventarisatie 
van emissiegegevens. 
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3 Kwaliteitsplan ER 

3.1 Uitgangspunten kwaliteit 
De ER, als project binnen het RIVM, voldoet aan ISO 9001/2008 kwali-
teitssysteem van het RIVM. Ook uit internationale regelgeving vloeien 
kwaliteitseisen voort. De meest vergaande op dit gebied zijn die van de 
2006 IPCC Guideline waaraan (in ieder geval) het Nationaal Systeem 
voor broeikasgassen moet voldoen. Conform de afspraken onder het Ky-
oto Protocol speelt de Nationale Inventarisatie Entiteit (NIE/RVO.nl) een 
belangrijke rol in de ontwikkeling, uitvoering en bewaking van het kwali-
teitssysteem voor broeikasgassen. In samenwerking met de ER heeft 
NIE/RVO.nl een QA/QC programma ontwikkeld als onderdeel van het 
Nationaal Systeem broeikasgassen. Hierin zijn de eisen van de IPCC ver-
taald en ingevuld naar de situatie in Nederland. Dit programma zal jaar-
lijks geactualiseerd worden.  
 
De filosofie voor het kwaliteitsplan van de ER is dat kwaliteitsborging 
een logisch onderdeel moet zijn van de activiteiten die de ER betrokke-
nen uitvoeren om data te verzamelen, bewerken, controleren, vaststel-
len en uiteindelijk rapporteren. Een dik handboek met vele voorschrif-
ten, standaard procedures en checklists leidt snel tot een papieren tij-
ger, die er per saldo niet automatisch toe leidt dat de kwaliteit van het 
proces en de inhoud optimaal is geborgd. Het kwaliteitsplan ER is daar-
om enerzijds dun, pragmatisch en sluit zoveel mogelijk aan bij de prak-
tijk van de werkveldtrekkers. Anderzijds worden wel de essentiële as-
pecten waaraan een kwaliteitssysteem moet voldoen, vastgelegd. Het 
kwaliteitsplan omvat een verwijzing naar algemeen geldende procedures 
onder het RIVM-kwaliteitsplan; en daarnaast een aantal die voortvloeien 
uit internationale voorschriften. Het werkplan zelf is een belangrijk in-
strument in het kader van de kwaliteitsborging. Eisen die voortvloeien 
uit zowel het RIVM-kwaliteitshandboek als de internationale voorschrif-
ten worden geborgd in het werkplan. 
 
Eén van de (internationale) voorschriften, is het ontwikkelen van een 
jaarlijks “verbeterplan ER”, als onderdeel van het eerder genoemde 
QA/QC-programma uit het Nationaal Systeem voor broeikasgassen. In 
het verbeterplan worden minimaal de uit audits en evaluaties voortko-
mende verbeterpunten beschreven. In de onderhavige paragraaf wordt 
het jaarlijkse verbeterplan beschreven. Deze bevat de omschrijving van 
de acties/ afspraken gericht op kwaliteitsverbetering die in de komende 
ronde – naast de meer algemene, jaarlijks terugkerende acties – speci-
fiek worden uitgevoerd om de kwaliteit van de ER te verbeteren. Zoals 
gesteld zijn de hieronder weergegeven acties mede gericht op de im-
plementatie van het nationaal systeem broeikasgassen. NIE/RVO.nl 
speelt een belangrijke rol in de coördinatie en bewaking van dergelijke 
activiteiten. De activiteiten worden altijd in nauwe samenspraak tussen 
ER, IenW, EZ en NIE/RVO.nl opgesteld. De voor de ER relevante activi-
teiten worden opgenomen in dit werkplan. 
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3.2 Structurele QA/QC acties 
Afspraken over centrale borging van ER producten 

• Centraal staat dat er éénmaal per jaar emissiecijfers (definitieve 
in december) worden vastgesteld. In het werkproces is dit een 
momentopname van de database gedurende het jaar, die na 
vaststelling wordt geborgd in de database bij het RIVM (beschik-
baar in de EmissieExplorer en EMB applicatie voor ER betrokke-
nen en de meeste recente cijfers via de publieke website ook be-
schikbaar zijn voor derden); 

• Vaststelling van dataset vindt plaats door de projectleider na in-
stemming van de instituut vertegenwoordigers van RWS-WVL, 
RIVM, PBL en CBS (email). Onder verantwoordelijkheid van de 
projectleider ER worden deze akkoordverklaringen gedocumen-
teerd; 

• Onder verantwoordelijkheid van de projectleider ER wordt aan al-
le taakgroepen een bericht gestuurd dat de betreffende dataset 
formeel is vastgesteld; 

• Vastgestelde datasets worden niet meer gewijzigd, tenzij achteraf 
(te beoordelen door de instituutvertegenwoordigers) blijkt dat er 
ondanks alle controles substantiële fouten in een vastgestelde 
dataset zitten die opgelost moeten worden. Alleen dan wordt tus-
sentijds een dataset aangepast. In de afweging of een dataset 
wordt aangepast, geldt als belangrijke overweging de vraag of de 
cijfers reeds gepubliceerd zijn. Als publicatie al heeft plaatsge-
vonden en aanpassing van de dataset desondanks nodig wordt 
gevonden, zal de projectleider dit melden aan de opdrachtgevers 
en andere gebruikers (bijvoorbeeld projectleiders van andere 
projecten, waar gebruik wordt gemaakt van de ER data). Na 
aanpassing wordt wederom de bovenstaande goedkeuringsproce-
dure gevolgd; 

• Geconstateerde fouten in de data, waarvoor de dataset geen di-
recte aanpassing behoeft (kleine verschillen, geen groot beleids-
matig belang), worden in de volgende dataset rechtgezet; 

• Definitief vastgestelde datasets die zijn afgeleid uit de ER dataset 
(bijvoorbeeld het CRF en het NFR) en definitieve pro-
ducten/rapportages worden door RIVM geborgd op de project-
schijf, in de ER project directory, “leveringen uit”; 

• Op de ER-website www.emissieregistratie.nl staat een link naar 
de CRF/NFR-tabellen;  

• Ieder instituut is zelf verantwoordelijk voor de producten die 
worden gebaseerd op de vastgestelde emissiecijfers (bijvoorbeeld 
RWS-WVL voor de KRW rapportages; CBS voor Statline en de 
rapportage DNE); 

 
Interne checks (Quality Control) op rekenfouten; fouten in een-
heden; fouten in kopiëren van databestanden e.d. tijdens het 
proces van data verzamelen en bewerken. 

• Interne checks op datakwaliteit binnen de taakgroepen vinden 
plaats in de periode van een paar weken voorafgaand aan de 
trendanalyse. Vragen over de data worden tussen werkveldtrek-
kers /taakgroepleden onderling uitgewisseld, gecheckt en gecor-
rigeerd. Dit verloopt veelal via e-mail of per telefoon; 

http://www.emissieregistratie.nl/
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• Afgesproken wordt dat de werkveldtrekkers binnen de diverse 
taakgroepen checken of: 
o basisdata voldoende van kwaliteit zijn en goed zijn gedocu-

menteerd en overgenomen (check op typefouten, juiste een-
heden zijn gebruikt, goede omrekening heeft plaatsgevonden); 
eventuele problemen en oplossingen worden tijdig gesigna-
leerd c.q. vastgesteld met taakgroepvoorzitter en indien nodig 
met de ER coördinator. 

o of de berekeningen juist zijn uitgevoerd; 
o aannames consistent zijn, specifieke parameters, bv. activitei-

tendata consistent zijn gebruikt; 
o complete en consistente datasets zijn aangeleverd. 

• De werkveldtrekkers communiceren per e-mail over deze QC 
checks, resultaten en acties. Zij sturen daarvan een afschrift aan 
de secretaris van de ER, die een logboek bijhoudt en de inhoud 
van de e-mails bundelt in een “actielijst”. Daarmee wordt expli-
ciet gemaakt dat de benodigde checks en correcties zijn uitge-
voerd. Deze “actielijst” vormt de input voor de trendanalyse, en 
wordt na afloop van de trendanalysedag aangevuld met de acties 
die daar geformuleerd zijn. De secretaris bewaakt de voortgang 
van de actiepunten ten behoeve van de vaststelling van de emis-
sies; 

• Jaarlijks worden enkele deelsectoren benoemd, waar als QC 
checks een aantal sample- en verkorte berekeningen zullen wor-
den uitgevoerd, conform IPCC eisen; 

• Voor vaststelling van de dataset wordt binnen de WEM gecheckt 
of de actielijst en de QC checks zijn afgehandeld. Vaststelling van 
de dataset vindt plaats in de WEM; ofwel schriftelijk door een e-
mail van de instituutsvertegenwoordigers aan de projectleider 
ER; 

 
Documentatie van wijzigingen in historische datasets 
Als gevolg van methodewijzigingen, nieuwe inzichten of foutcorrecties in 
basisdata en emissiefactoren worden soms wijzigingen in historische da-
ta doorgevoerd. Het toevoegen van nieuwe data (waarbij eventueel ook 
historische data worden gewijzigd) en/of het optreden van een trend-
breuk, wordt door de werkveldtrekker kort gedocumenteerd; 

• Deze informatie is ook onderdeel van de trendanalyse. Daarbij 
wordt afgesproken of en hoe deze wijzigingen verder worden ge-
documenteerd: via de documentatiesheets, of via een (geactuali-
seerd) methodenrapport /factsheet; 

• Om efficiencyredenen geldt een ondergrens voor verplichte do-
cumentatie van wijzigingen in historische jaren in een vorige da-
taset of van een trendbreuk van 5% op doelgroepniveau en 0,5% 
op niveau van het nationale totaal; 

• Documentatiesheets vormen een onderdeel van de trendanalyse 
en de uiteindelijke vaststelling van de dataset; 

• De secretaris van de ER bewaakt de invulling en borging van de 
documentatiesheets, indien nodig de vertaling van deze sheets in 
methodiekbeschrijvingen en verzorgt versiebeheer. De verant-
woordelijkheid voor de documentatie berust bij de werkveldtrek-
kers/ taakgroepvoorzitters; 

• Wijzigingen in methoden voor de BKG verlopen volgens een vaste 
procedure. Beheer hiervan vindt plaats door de NIE/RVO.nl. 
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Audits 
• Voor zover van toepassing, sturen de instituutsvertegenwoordi-

gers van de bij de ER betrokken instituten verslagen van interne 
audits m.b.t. ER gerelateerde activiteiten aan RIVM. Deze worden 
door het RIVM gearchiveerd. Op basis van eventuele verbeter-
punten die uit deze audits naar voren komen vinden aanpassin-
gen van werkmethoden/processen plaats, en zullen met de ER 
betrokken instituten afspraken gemaakt worden over verbeterin-
gen, en/of SLA’s en opdrachten aangepast worden. 

• Reguliere kwaliteitscontroles zijn onderdeel van het normale 
werkproces van de ER. (Controle op) kwaliteitsborging voor wat 
betreft broeikasgassen is daarnaast een specifieke taak van de 
NIE. Voor zover de NIE/RVO.nl dit noodzakelijk acht, voert zij 
jaarlijks een audit uit bij één of meer bij de ER/broeikasgassen 
betrokken instituten. 

 
Reviews in het kader van CRF/NIR (UNFCCC) 

• De NIE/RVO.nl bepaalt in overleg met de projectleider ER de 
wenselijkheid van een mutual review; 

• Op de draft NIR wordt in het kader van de QA door de 
NIE/RVO.nl jaarlijks, in de periode januari/februari, een peer re-
view georganiseerd. Voor de NIR2017 wordt de uitvoering van 
deze peer review apart overwogen. 

 
Verantwoording en evaluatie 

• In de Stuurgroep ER wordt jaarlijks in het najaar het werkplan 
vastgesteld. Op dat moment bestaat er overeenstemming tussen 
de departementen en instituten over de activiteiten en te leveren 
producten. De projectleider ER legt jaarlijks in het voorjaar ver-
antwoording af aan de Stuurgroep over de (stand van zaken ten 
aanzien van de) uitvoering van het werkplan. Hiervoor wordt een 
jaarverslag opgesteld; en vastgesteld door de Stuurgroep. 

• Daarnaast vinden jaarlijks verschillende evaluaties plaats: een in-
terne evaluatie binnen RIVM; een externe evaluatie van de bij de 
ER betrokken instituten (vooruitblikdag). Daarbij wordt geëvalu-
eerd hoe het ER proces is verlopen. Verbeterpunten worden ge-
registreerd als onderdeel van het kwaliteitssysteem ER. Tevens 
wordt vooruitgeblikt naar de volgende ER ronde en geïnventari-
seerd welke inhoudelijke en procesmatige wensen er zijn voor de 
volgende ER ronde. Het resultaat daarvan is tevens de aanzet 
voor het opstellen van een nieuw werkplan.
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4 Financiering en kosten op hoofdlijnen 

De werkzaamheden in de emissieregistratie worden primair vanuit het 
IenW en EZK budget gefinancieerd. Daarnaast vindt er op specifieke on-
derdelen financiering plaats vanuit andere opdrachtgevers. In tabel 4.1 
is weergegeven hoe de emissieregistratie in 2018 gefinancierd wordt. 
 
Tabel 4.1 Financiering van de Emissieregistratie in 2018. 
Opdrachtgever Taak Financiering 
IenW/afd LG 
en EZK/afd 
Klimaat 

Basis financiering en rap-
portages 

K€ 2.661 

RWS Wateremissies K€ 250 
SodM Emissies Olie- en gaswin-

ning 
K€ 65 

RVO.nl Electronisch Milieujaarver-
slag 

K€ 500 

LNV (WOT) Wettelijke taken LNV op 
gebied van emissies 

K€ 333 

 
Het LNV WOT-budget wordt beheerd door de WOT-Unit (DLO) en is op-
gedeeld in de middelen voor de reguliere taken en middelen voor de 
landbouwspecifieke verbeterpunten. 
De deelnemende instituten PBL en CBS financieren hun bijdrage aan de 
emissieregistratie uit hun respectivelijke eigen begrotingen.  
 
De financieringen vanuit SodM en RVO.nl zijn een bijdrage in de kosten 
van het operationeel houden en jaarlijks actualiseren van de verschillen-
de specifieke modules die aan het Electronisch Milieujaarverslag (eMJV) 
zijn toegevoegd en de extra werkzaamheden daarvan bij de eMJV-
helpdesk. 
 
Van bovenstaand budget is bijna 1.9 miljoen belegd bij TNO, Fugro, Atos 
en een paar kleinere partijen voor ICT ondersteuning, de helpdeskfunc-
tie van het eMJV, ondersteuning inventarisatie emissies en de aanschaf 
van datasets. 
  



RIVM Briefrapport 2018-0062 

Pagina 30 van 97 

 



RIVM Briefrapport 2018-0062 

Pagina 31 van 97 

5 Verbeterplan van de ER in de ronde 2018 

Het vanuit IenW/Afd.LG en EZK/Afd. Klimaat gefinancierde budget voor 
het verbeterplan is in 2018 75 k€ lager dan in voorgaande jaren vanwe-
ge bezuinigingen. 
 
Het verbeterplan bevat alle aangedragen verbeterpunten en hun priori-
tering afgezet tegen de hoeveelheid beschikbaar budget. Alleen verbe-
terpunten met een prioriteit 1 worden in 2018 uitgevoerd. De punten 
met prioriteit 2 worden alleen in 2018 uitgevoerd als er budget beschik-
baar komt, bijvoorbeeld omdat er verbeterpunten door gebrek aan re-
sultaten of beschikbare noodzakelijk gegevens geen doorgang kunnen 
vinden. Verbeterpunten met een lagere prioriteit zullen in 2018 niet 
worden opgepakt. Dit hoofdstuk geeft per taakgroep een paragraaf met 
een beschrijving van de verbeterpunten met prioritering 1. Paragraaf 
5.1 vat alle bedragen voor deze verbeterpunten in een overzicht samen. 
De verbeterpunten met prioriteit 2 en 3 zijn in bijlage 9 opgenomen. 
 
De prioritering van de verbeterpunten verloopt als volgt: 

1. een eerste schifting vindt plaats binnen de taakgroepen; 
2. vervolgens volgt een discussie in de WEM; 
3. tenslotte geeft de Stuurgroep Emissieregistratie het eindoordeel, 

waarbij ook de betrokken beleidsdirecties hun advies kunnen ge-
ven. 

 
De prioritering vindt plaats aan de hand van de volgende criteria (in af-
nemende belangrijkheid): 

• Opmerking uit een UNFCCC, UN-ECE of NECD review (een ‘shall’ 
krijgt altijd prioriteit 1) 

• Opmerking uit een andere review of audit 
• Betreft het een wettelijke verplichting en zo ja, welke? 
• Hoe significant is de bijdrage aan het nationale totaal? (percen-

tage) 
• Wat is de beleidsrelevantie? 

 
Dit alles wordt afgezet tegen de te verwachte kosten. 
 

5.1 Financiering verbeterpunten en aanschaf van data  
Voor de verbeterpunten en aanschaf van data is het budget totaal 
663,4 k€. Dit is afkomstig van: 

• IenW en EZK 418,4 k€ (310,4 k€ verbeterpunten, 108 k€ aan-
schaf data voor ruimtelijke toedeling); 

• LNV via de Wettelijke onderzoekstaken (WOT) 140 k€ 
• IenW RWS via de opdracht aan het RIVM 50 k€ 
• IenW RWS via een opdracht aan Deltares 55 k€ 

 
De verbeterpunten met prioriteit 2 en 3 (bijlage 9) komen alleen in 
aanmerking voor uitvoering indien punten met prioriteit 1 onverhoopt 
niet uitgevoerd (kunnen) worden. Dit wordt in overleg besloten door de 
projectleider ER en de desbetreffende taakgroepvoorzitter. De verbeter-
punten met prioriteit 1 tellen op tot een totaal van 663,4 k€. 
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De verbeterpunten met prioriteit 2 en 3 tellen op tot een totaal van mi-
nimaal 509 k€, waarbij moet worden opgemerkt dat niet van alle priori-
teit 2 verbeterpunten de kosten zijn geschat. 
 
Interessant tot slot is de verdeling van de kosten voor de verbeterpun-
ten met prioriteit 1 over de verschillende taakgroepen. 
 
Table 5.1 Totaal aan prioriteit 1 verbeterpunten per taakgroep. 

Taakgroep K€ 
Databestanden ruimtelijke toedeling 108 
ENINA 35 
MEWAT 105 
TgL 155 
TRV 72 
V&V 149 
WESP 39,4 
Totaal 663,4 

 
5.2 Verbeterpunten taakgroep ENINA 

2016-21: Nieuwe meer realistische NMVOS/PM10/PM2.5 reeksen 
NMVOS emissiereeksen welke vanaf 2000 gelijk zijn gehouden aanpas-
sen, zodat weer reele reeksen ontstaan; Idem voor PM10/PM2.5 reeksen 
waarvan de totale emissies vanaf 2000 worden berekend via Productie-
index cijfers. 
Uitvoering TNO, k€ 20 waarvan 10 dagen TNO. 
 
2017-50: Verbeteren/ verfijnen inhoud van de tabellen "Fijnstof Toede-
ling refset(TNO) " en de "EF-tabel" v/h HB Fijn stof. 
Momenteel worden emissies van PM2.5 meestal afgeleid van de tabel 
"Fijnstof Toedelingen(refset_TNO) met veelal "Generieke" percentages. 
Een stap naar verbetering zou zijn om deze tabel te vullen met meer 
"Specifieke" percentages die afgeleid zijn van daadwerkelijke metingen 
van zowel PM10 als PM2.5.uit de praktijk. Daarnaast kan dan ook de EF-
tabel van het Handboek Fijn Stof (NTA8029) aangevuld worden. 
Uitvoering TNO, k€ 15 waarvan 10 dagen TNO. 
 

5.3 Verbeterpunten taakgroep WESP 
2018-15: NMVOS Schoonmaakmiddelen, leer- en meubelonderhoud. 
Eind 2017 of begin 2018 wordt de Cleaning Products Fact Sheet gepubli-
ceerd waarin de blootstelling aan stoffen in schoonmaakmiddelen zo 
nauwkeurig mogelijk wordt geschat voor de Nederlandse bevolking. Een 
belangrijk onderdeel van deze blootstellingsschatting zijn de binnen-
luchtconcentraties die als basis kunnen dienen voor emissie naar lucht, 
terwijl de hoeveelheid stof dat achterblijft in de emmer als basis dient 
voor de berekening van de hoeveelheid schoonmaakmiddel dat wordt 
weggespoeld door het riool. 
Uitvoering RIVM, k€ 11. 
 
2018-16: NMVOS Cosmetica. 
In 2018 komt zeer goede data beschikbaar in de vorm van een nieuwe 
Cosmetics Fact Sheet en de recent gepubliceerde studie van Garcia-
Hidalgo et al. Daarbij is er ook het RELIEF project waarin de chemical 
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footprint van cosmetica in Europa zal worden behandeld. https://relief-
project.eu. Dit is nog in ontwikkeling, maar het belooft veel goede data 
in de nabije toekomst 
Uitvoering RIVM, k€ 11. 
 
2018-17: Open vuren (Paasvuren, vreugdevuren, kerstboomverbrandin-
gen, etc). 
Deze emissiebron wordt op dit moment niet berekend. De verschillende 
vuren kunnen wel erg groot zijn. 
Uitvoering TNO, k€ 8,7 waarvan 6 dagen TNO. 
 
2018-18: Woningbranden. 
Deze emissiebron wordt momenteel niet berekend, maar hier werd wel 
om gevraagd tijdens de NEC review. Tijdens de review is een snelle in-
schatting gemaakt van de emissies. Dit moet verder worden verbeterd, 
onderbouwd en beschreven. Verder moet een tijdreeks worden ge-
maakt. 
Uitvoering TNO, k€ 8,7 waarvan 6 dagen TNO. 
 

5.4 Verbeterpunten taakgroep MEWAT 
2018-19: EF emissies uit huishoudelijk afvalwater. 
Eerst wordt een PvA opgesteld. Daarna wellicht metingen in riool, nau-
welijks tot geen literatuur aanwezig. 
Uitvoering Deltares, k€ 10 uit eigen Deltares budget. 
 
2018-20: Antifouling recreatievaart. 
In het PvA gedacht wordt aan uitzetten enquete onder groothandels, 
winkels, waterbeheerders, jachthaven, HISWA, watersportbond. 
Uitvoering Deltares, k€ 25 uit eigen Deltares budget. 
 
2018-22: Betere inschatting atmosferische depositie van stikstof. 
Komt voor uit update van factsheet riooloverstorten, N-depositie wordt 
te hoog geschat. 
Uitvoering TNO, k€ 15. 
 
2018-23: Fosfaat in regenwater, afspoelend wegwater. 
Komt voort uit update factsheet riooloverstorten. 
Uitvoering Deltares, k€ 15. 
 
2018-24: Werkgroep erfafspoeling vervolg. 
Participatie Mw. J. Klein in externe projectgroep. Vervolgacties uit traject 
wat in 2017 is ingezet. 
Uitvoering Deltares, k€ 10 uit eigen Deltares budget. 
 
2018-29: Doorrekenen betrouwbaarheid. 
Schatten van de onzekerheden op EF en activiteitesniveau en het vol-
gens zelfde systematiek (Monte Carlo) als bij Lucht emissies. 
Uitvoering RIVM, k€ 20. 
 
2018-79: Update Watson database. 
Watson database aanvullen met nieuwe informatie uit biociden project 
en antibiotica project. 
Uitvoering Deltares, k€ 10 uit eigen Deltares budget. 
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5.5 Verbeterpunten taakgroep Landbouw en Landgebruik 
2018-01: Implementatie nieuwe programmeertaal. 
In 2017 is selectie gemaakt voor een nieuwe programmeertaal, in 2018 
invoering. Huidige LULUCF model moet worden omgezet naar nieuwe 
taal. Na implementatie testen en verifieren of resultaten gelijk blijven. 
Bijwerken van de gebruikshandleiding. 
De LULUCF berekeningen worden in een boekhoudkundig model uitge-
voerd waarbij activiteitendata uit de landgebruikveranderingsmatrices 
en bodemkaarten worden gecombineerd met de verschillende, deel dy-
namische, emissiefactoren. Het model heeft in 2016 de WOt kwali-
teitstatus A gekregen. Een van de belangrijke risicofactoren die daarbij 
zijn geidentificeerd is het gebruik van de NSM programmeertaal. Dit is 
een binnen Alterra ontwikkeld C++ derivaat. Het is zeer geschikt voor 
gebruik voor het type model dat is gebruikt, maar slechts een beperkte 
group van onderzoekers is er bekend mee en is in staat om eenvoudig 
aanpassingen door te voeren. Het model heeft verder ook een te be-
perkte codebeschrijving. Omzetten van de code naar een andere meer 
gangbare programmeertaal is zeer wenselijk. 
Uitvoering WEnR, k€ 30. 
 
2018-02: Bepalen DOM en humus in bos op basis van NBI6. 
De nieuwe cijfers op basis van de NBI6 worden nog niet gebruikt. Daar-
mee wordt effect van deze pool waarschijnlijk onderschat. 
Uitvoering WEnR, k€ 20. 
 
2018-04: Controle ontbossing en bebossing tijdreeks 1990-2013 - fa-
se1. 
In 2017 is een nieuwe landgebruikskaart geproduceerd met datum 
1/1/2017. Uit een analyse van de landgebruiksveranderingen 2013-2017 
bleek het bosareaal netto sterk af te nemen. Een extra controle hierop 
liet zien dat niet alle ontbossing terecht aan de betreffende periode werd 
toegekend. Ongeveer 40% van de waargenomen ontbossing kon worden 
geclassificeerd als of al eerder opgetreden, geen ontbossing maar kap, 
of ruis. Er is behoefte aan inzicht in hoe zich dat in de voorliggende 
kaarten heeft voorgedaan. Mogelijk dat daar ontbossing is overschat. In 
deze eerste fase worden de veranderingen tussen 1990-2004, 2004-
2009 en 2009-2013 nader bekeken om te beoordelen of hier vergelijk-
bare effecten optreden. Afhankelijk van de bevindingen in deze eerste 
fase kunnen dan vervolgstappen geidentificeerd worden. 
Uitvoering WEnR, k€ 30. 
 
2018-05: Effectiviteit van luchtwassers. 
Livestock Research voert momenteel in opdracht van I&M een onderzoek 
uit naar de effectiviteit van luchtwassers. Op dit moment lijkt het of de 
luchtwassers minder emissie reduceren dan tot voor kort gedacht. Als 
het rapport beschikbaar is, moet nagegaan worden of dit aanleiding 
geeft tot wijzigingen in de emissieberekeningen. 
Uitvoering WLR, k€ 0. 
 
2018-06: overige N-verliezen. 
Overige N-verliezen. De Commissie Deskundigen Meststoffenwet (CDM) 
is bezig met een heroverweging van de factoren die gebruikt worden 
voor het vaststellen van de verliezen in de vorm van N2O, NO en N2 uit 
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stallen en opslagen. Wanneer deze klaar is, dient beoordeeld te worden 
of de resultaten in de emissieberekeningen toegepast kunnen worden. 
Uitvoering WEnR, k€ 12. 
 
2018-07: NMVOC emissiebronnen toevoegen. 
Emissies van niet-methaan vluchtige organische stoffen uit de landbouw 
worden nog maar zeer ten dele geschat (alleen emissies van staande 
gewassen). In het EMEP-Guidebook zijn default berekeningsmethoden 
voor emissies uit stal en opslag en van aanwending van mest beschik-
baar. Bekeken moet worden of er nog andere methoden zijn, en welke 
hiervan voor de Nederlandse situatie het meest geschikt is. 
Uitvoering WOT-unit, k€ 15. 
 
2018-08: OS-berekening integreren met N en TAN berekening. 
Jaarlijkse berekening OS-excretie. De excretie van organisch stof is een 
basisgegeven voor het berekenen van methaanemissies uit stal en op-
slag (en toekomstig mogelijk ook voor NMVOS). Momenteel is deze voor 
enkele (steek-)jaren bepaald bij de key-sources rundvee, varkens en 
pluimvee. Bedoeling is dit uit te bouwen tot volledige tijdreeksen met 
een jaarlijkse update, door deze op te nemen in de werkwijzes van de 
Werkgroep Uniformering Mest- en mineralencijfers. 
Uitvoering WLR, k€ 10. 
 
2018-09: Mestverwerking implementeren. 
Mestverwerking. Een groeiend aandeel in de totale mestproductie wordt 
verwerkt, hetzij door (co-)vergisting danwel door mestscheiding of het 
maken van andere producten. Onderzoek naar zowel activiteitsdata als 
emissiefactoren is afgerond, maar inpassing in de emissieberekeningen 
vraagt nog wel de nodige discussie en goede afstemming met andere 
sectoren (Energie, Afval). Er is misschien ook nog aanvullende activi-
teitsdata nodig zoals het aandeel stalsystemen dat mest direct af voert. 
Uitvoering WEnR, k€ 6. 
 
2018-10: Mestproductie en gebruik bij particulieren. 
Mestproductie particulieren. Voor een deel komt de door de landbouw 
geproduceerde mest bij particulieren (burgers en derde partijen) te-
recht. Daarnaast hebben we mestproductie van paarden buiten de land-
bouw. Deze afzet is via de reguliere kanalen zoals statistieken en moni-
toringsnetwerken niet helemaal in beeld, waardoor soms schattingen of 
aannames moeten worden gemaakt. Het doel is uit te zoeken hoe dit 
verbeterd kan worden, door aanvullende bronnen of verbetering van de 
waarnemingsmethoden. 
Uitvoering WEnR, k€ 8. 
 
2018-14: Verbetering berekening mestopslag in het NEMA model. 
De methode voor de berekening van de opslag emissies in NEMA kan 
verbeterd worden en op die manier inzichtelijker gemaakt worden. Er 
moet gekeken worden hoe dit aan te pakken. 
Uitvoering WEnR, k€ 0. 
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2018-80: Onzekerheidsanalyse voor 1990 en tussenliggende 
(steek)jaren. 
Naar aanleiding van vragen van in country review en ammoniak discus-
sie. 
Uitvoering WEnR, k€ 24. 
 

5.6 Verbeterpunten taakgroep Verkeer & Vervoer 
2018-41: Emissiemodule wegverkeer. 
Ontwikkeling nieuw emissiemodel voor wegverkeer waarin emissies bot-
tom-up uit kentekenregister worden berekend. 
Uitvoering CBS, k€ 20. 
 
2018-42: Update en uitbreiding emissiemodel mobiele werktuigen. 
Uitwerken van een rekenmodel voor emissies uit koelaggregaten op 
vrachtauto's en opleggers (emissiebron ontbreekt in de ER), en update 
van aanpak om jaarlijkse verkopen nieuwe machines te bepalen (statis-
tiek is komen te vervallen). 
Uitvoering TNO, k€ 23 waarvan 16 dagen TNO. 
 
2018-43: Emissiemodel dieseltreinen. 
Emissiemodel voor railvervoer ontbreekt, daarom wordt nu voor hele 
tijdreeks dezelfde IEF gehanteerd voor de NEC-stoffen. Effect van het 
EU-bronbeleid komt daarmee niet tot uiting in de emissiereeks. 
Uitvoering TNO, k€ 3 waarvan 2 dagen TNO. 
 
2018-44: Fuel-sold methodiek voor NEC-emissies. 
Verbetering van de wijze waarop de 'fuel sold' emissies van het wegver-
keer worden berekend door nauwkeurige allocatie van het brandstof-
overschot naar specifieke typen voertuigen. 
Uitvoering nb, k€ 15. 
 
2018-45: Tampering roetfilters, SCR en EGR. 
Verwijderen of uitschakelen van roetfilters, SCR en/of EGR leidt tot sub-
stantieel hogere emissies van PM en/of NOx. We weten niet hoe vaak dit 
voorkomt en nemen het nu niet mee in de emissieberekening. 
Uitvoering TNO, k€ 35 waarvan 3 dagen TNO. 
 
2018-77: Gebruiksprofiel en NOx-emissies binnenvaart. 
Verbeterde modellering van energiegebruik en emissies binnenvaart. 
Uitvoering TNO, k€ 17 waarvan 10 dagen TNO. 
 
2018-78: update EF scooters en motorfietsen. 
Update emissiefactoren van scooters en motorfietsen. 
Uitvoering TNO, k€ 3 waarvan 2 dagen TNO. 
 
2018-82: GSE data KLM. 
Aankoop van data van KLM over energiegebruik en emissies van Ground 
Service Equipment. 
Uitvoering RIVM, k€ 7. 
 
2018-83: Containeroverslag binnenvaart. 
Aanschaf data containeroverslag binnenvaart. 
Uitvoering CBS, k€ 3. 
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2018-83: Zeevaart emissies. 
Bijdrage aan meetprogramma invloed laagzwavelige brandstof op PM en 
EC emissies. 
Uitvoering nb, k€ 23 waarvan 2 dagen TNO. 
 

5.7 Verbeterpunten taakgroep ruimtelijke verdeling 
2017-32: Vliegvelden. 
Voor de grotere luchthavens is nu een 3D-verdeling beschikbaar voor 
NOx emissie tijdens de vluchtfase. Gewenst is een aanvulling met een 
verdeling voor taxiën en bewegingen op het platform, en tevens een uit-
breiding naar een verdeling van PM10 emissie voor alle genoemde oor-
zaken. 
Uitvoering RIVM, k€ 25. 
 
2018-56: INITIATOR: Uit- en afspoeling nutrienten. 
Uit- en afspoeling nutrienten naar water met het nieuwe waterkwali-
teitsmodel (zomer 2018 beschikbaar, vervanging MAMBO-STONE) 
Uitvoering WEnR, k€ 0. 
 
2018-57: INITIATOR: Emissie nutrienten naar bodem. 
Emissie nutrienten naar bodem (waterkwaliteitsmodel vervanging MAM-
BO-STONE). 
Uitvoering WEnR, k€ 0. 
 
2018-58: INITIATOR: Nieuwe verdeling NH3. 
Nieuwe verdeling NH3 emissie weide, gebruik van dierlijke en kunstmest 
(voorheen MAMBO, nu INITIATOR, eind 2017) 
Uitvoering WEnR, k€ 25. 
 
2018-61: Containerterminals. 
Containerterminals (actualisatie). 
Uitvoering RIVM, k€ 0. 
 
2018-67: Kwal.controle Emissies stallen  (GIAB+). 
Kwaliteitscontrole in combinatie met controles van de opgave huisves-
ting en het realiseren van één emissiebestand 
Uitvoering RIVM, k€ 12. 
 
2018-70: Recreatievaart. 
Actualiseren gegevens van recreatievaart 
Uitvoering RIVM, k€ 10. 
 

5.8 TRV-Data-acquisitieplan 
2018-60: Wegen. 
Wegen (DATMobility) (niet gedaan voor werkplan 2017/ERPUb 2018: 
prio2), incl. aanvulling met nieuwe verdeling voor bussen // Afstemming 
met V&V-werkwijze! 
Uitvoering RIVM, k€ 40. 
 
2018-63: Zeescheepvaart incl. zeevisserij (jaarlijkse update). 
Jaarlijks Update Zeescheepvaart incl. zeevisserij. 
Uitvoering RIVM, k€ 47. 
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2018-65: Bodemgebruik. 
Bodemgebruik (LGN 8). 
Uitvoering RIVM, k€ 5. 
 
2018-66: Emissies stallen (GIAB+). 
RIVM-deel in GIAB+. 
Uitvoering RIVM, k€ 11. 
 
2018-68: Arbeidsplaatsen NHR. 
Arbeidsplaatsen NHR (actualisatie). 
Uitvoering RIVM, k€ 5. 
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6 Communicatieplan 

6.1 Inleiding  
Om te communiceren over het monitoringproces en de emissiecijfers 
zijn vanuit het ER-project, en door de daarin samenwerkende instituten 
diverse communicatiemiddelen en -activiteiten ontwikkelt. De voor-
naamste communicatiemiddelen bestaan uit de rapportages die de ER 
maakt en de bijlagen met emissiecijfers t.b.v. de Balans van de Leefom-
geving, het Compendium van de Leefomgeving en diverse internationaal 
voorgeschreven rapportages. Daarnaast communiceert de ER via de pu-
blieke website www.emissieregistratie.nl, de Engelstalige versie 
www.prtr.nl en de loketvraag-functionaliteit, web- en persberichten, het 
emissiesymposium (niet in 2018), deelname aan workshops en confe-
renties. Interne communicatie vindt vooral plaats via de besloten websi-
te. 
In het navolgende wordt aangegeven welke communicatiemiddelen ter 
beschikking staan; wat de communicatiedoelen zijn; welke doelgroepen 
herkend worden en wat de communicatiedoelen zijn. 
 

6.2 Interne communicatie 
De interne communicatiestructuur van het project is beschreven in Stra-
tegienota Emissieregistratie 2010-2013. Er zijn diverse overleggen: 
Stuurgroep ER, Werkgroep EmissieMonitoring (WEM) en 6 taakgroepen. 
Bijlage 4 geeft een overzicht van de bemensing en frequentie van deze 
overleggen. Veel van de interne communicatie verloopt via de WEM. De 
projectleider, taakgroepvoorzitters en de instituutsvertegenwoordigers 
melden in de WEM de voortgang van de monitoring, de verbeterpunten 
en eventuele methodische problemen of capaciteitsproblemen. De pro-
jectleider ER heeft hierover contact met de opdrachtgever en het ma-
nagement van de betrokken instituten. De bredere behoefte bij de be-
trokkenen van de verschillende instituten (totaal ca. 60 personen) om 
geïnformeerd te worden is ingevuld via de besloten website (selecteer 
login vanaf www.emissieregistratie.nl ). Hier staan alle vergaderstukken 
maar ook een maandelijks ververste agenda en een onderdeel nieuws. 
 
Wat willen we bereiken? 

• De medewerkers aan het project ontvangen informatie op maat 
voor het uitoefenen van hun werkzaamheden. 

• De projectleider ontvangt informatie van de taakgroepen en de 
betrokken instituten over de voortgang van de monitoring en de 
eventuele knelpunten.  

• De opdrachtgevers zijn tijdig op de hoogte van ontwikkelingen in 
de ER. 

 
6.3 Externe communicatie 

Externe communicatie gaat over de relatie tussen de bij de ER betrok-
ken partijen, externe leveranciers (bedrijven/bevoegde gezagen) en ge-
bruikers van emissiecijfers (het publiek, consultants, wetenschappelijke 
instituten, verschillende overheden). 
  

http://www.emissieregistratie.nl/
http://www.prtr.nl/
http://www.emissieregistratie.nl/
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Wat willen we bereiken? 
• Duidelijkheid voor gebruikers waar de meest actuele emissiecij-

fers te vinden zijn en welke methoden zijn toegepast; 
• De gebruiker krijgt informatie over de kwaliteit van de emissiecij-

fers (onzekerheden); 
• Optimale afstemming tussen vragen van beleidsmakers en pro-

jectteams en ons aanbod; 
• Optimale afstemming tussen de toeleveranciers en de wensen 

vanuit het project; 
• De ER is bekend bij beleidsdirecties en management van institu-

ten. 
 
Voordat persberichten uitgegeven worden vindt afstemming plaats met 
enerzijds de opdrachtgevers en anderzijds de deelnemende instituten 
CBS en RWS-WVL. Deze afstemming heeft als doel: 

• te voorkomen dat de informatie de doelgroep onvoldoende be-
reikt; 

• te voorkomen dat er ongeveer tegelijkertijd conflicterende infor-
matie gegevens wordt; 

• te voorkomen dat kannibalisme over informatieonderwerpen 
plaatsvindt; 

• te zorgen dat opdrachtgevers vooraf geïnformeerd zijn over 
boodschappen; 

• te zorgen dat afstemming tussen de inhoudelijke boodschap en 
beleid plaatsvindt 

 
Indien daar aanleiding voor bestaat wordt als speciaal communicatie-
middel gebruik gemaakt van lezingen en workshops. Voorbeeld hiervan 
is de jaarlijkse bijeenkomst over emissies van de waterbeheerders. Op-
nieuw zal er dit jaar een symposium worden georganiseerd wat zich 
richt op de emissies naar lucht met een aantal workshops voor verschil-
lende doelgroepen: emissiedeskundigen, vergunningverleners bij regio-
nale overheden, beleidsmedewerkers bij de ministeries en gebruikers 
van het elektronisch Milieujaarverslag bij bedrijven en bevoegde geza-
gen. 
 

6.4 Reactie vanuit de ER op de buitenwereld. 
De ER wordt met enige regelmaat in de pers aangehaald en soms is een 
reactie vanuit de ER dan op zijn plaats. Ook worden via het vragenloket 
soms persvragen gesteld aan de ER. 
Bij reacties vanuit de ER op de (eventueel vijandige) buitenwereld wordt 
een knip gemaakt tussen feiten en inhoud. De projectleider maakt een 
inschatting over de relevantie om de betreffende Taakgroepvoorzitter(s) 
bij de benantwoording te betrekken. Daarnaast worden afhankelijk van 
het onderwerp de communicatieadviseurs van de deelnemende institu-
ten (RIVM, CBS, RWS/Deltares en PBL) daarbij betrokken. 
 
Bij elke reactie vanuit de ER naar de pers wordt door de ER-projectleider 
bepaald of het noodzakelijk is dat de opdrachtgever(s) van de ER vooraf 
op de hoogte moeten worden gebracht. 
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Tabel 5.1 Overzicht van geplande communicatiemiddelen 
Middel Inhoud Frequentie Medium 
Werkplan Emissie-
registratie 

Beschrijft het project en de activi-
teiten voor de komende inventari-
satieronde. 

Jaarlijks Schriftelijk en 
via Besloten 
website 

Jaarverslag Emis-
sieregistratie 

Evaluatie en verantwoording over 
het project in de afgelopen inven-
tarisatieronde. 

Jaarlijks Schriftelijk; 
www.emissiere
gistratie.nl 

Verslag Stuurgroep Verslag van het overleg met de 
Stuurgroep ER en de daarin ge-
maakte afspraken en besluiten. 

2 maal per jaar Schriftelijk 

Verslag WEM Verslag van het overleg met de 
taakgroepvoorzitters en instituut-
vertegenwoordigers en de daarin 
gemaakte afspraken en besluiten. 

4 tot 6 maal per 
jaar 

Schriftelijk en 
via Besloten 
website 

Verslag taakgroe-
pen 

Verslag van overleg met de werk-
veldtrekkers per doelgroep en de 
gemaakte afspraken en besluiten. 

4 tot 6 maal per 
jaar 

Schriftelijk en 
via Besloten 
website 

Nieuws en Maand-
agenda 

Bestand waarin nieuws uit het ER-
circuit en de maandagenda van 
de ER beschikbaar is. 

Maandelijks Besloten web-
site 

Verslag ER-
werkoverleg 

Verslag van het overleg tussen de 
RIVM medewerkers aan de ER, en 
de daarin gemaakte afspraken en 
besluiten. 

Eens per 2 we-
ken 

Schriftelijk 

Emissie Explorer 
publiek (Emis-
sieExplorer) 

Bestand waarmee “het publiek” 
de mogelijkheid heeft om emis-
siegegevens in te zien (o.a Arhus 
en EPER). 

Continue www.emissiere
gistratie.nl 

Emissie Explorer 
besloten (Emis-
sieExplorer) 

Bestand waarmee professionele 
gebruikers de emissiegegevens in 
kunnen zien. 

Continue Besloten web-
site 

Rekenmodule beslo-
ten (EMB) 

(Interne) programmatuur voor 
regionalisatie van landelijke emis-
siecijfers 

Continue Besloten web-
site 

Loket ER Helpdesk voor vragen over en 
naar emissiegegevens 

Continue emissieregi-
stratie@rivm.nl 

Methoden beschrij-
vingen 

Beschrijvingen van de wijze 
waarop emissies geïnventariseerd 
worden 

Continue http://english.r
vo.nl/nie; 
www.emissiere
gistratie.nl 

Verklaring van wij-
zigingen van emis-
sietrends 

Beschrijving van de meest opval-
lende wijzigingen in emissie-
trends. 

1 maal per jaar 
(t-2) 

emissieregi-
stratie@rivm.nl 

Onzekerheden in 
verzurende stoffen 
en broeikasgassen 

Onzekerheidsinformatie voor ver-
zurende stoffen en broeikasgas-
sen 
 

Jaarlijks voor 
broeikasgassen 
5-jaarlijks voor 
de rest 

Schriftelijk; 
http://english.r
vo.nl/nie; 
 

eMJV module Invulmodule voor milieujaarver-
slagen van bedrijven 

Jaarlijks emjv invulmo-
dule 

eMJV loket Helpdesk voor gebruikers van de 
eMJV module 

Continue Help-
desk@emjv.inf
o 

https://secure.mnp.nl/erbesloten/erbesloten/bumper.aspx
https://secure.mnp.nl/erbesloten/erbesloten/bumper.aspx
http://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/bumper.nl.aspx
http://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/bumper.nl.aspx
https://secure.mnp.nl/erbesloten/erbesloten/bumper.aspx
https://secure.mnp.nl/erbesloten/erbesloten/bumper.aspx
https://secure.mnp.nl/erbesloten/erbesloten/bumper.aspx
https://secure.mnp.nl/erbesloten/erbesloten/bumper.aspx
https://secure.mnp.nl/erbesloten/erbesloten/bumper.aspx
https://secure.mnp.nl/erbesloten/erbesloten/bumper.aspx
http://www.emissieregistratie.nl/
http://www.emissieregistratie.nl/
https://secure.mnp.nl/erbesloten/erbesloten/bumper.aspx
https://secure.mnp.nl/erbesloten/erbesloten/bumper.aspx
https://secure.mnp.nl/erbesloten/erbesloten/bumper.aspx
https://secure.mnp.nl/erbesloten/erbesloten/bumper.aspx
mailto:emissieregistratie@rivm.nl
mailto:emissieregistratie@rivm.nl
http://english.rvo.nl/nie
http://english.rvo.nl/nie
http://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/bumper.nl.aspx
http://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/bumper.nl.aspx
mailto:emissieregistratie@rivm.nl
mailto:emissieregistratie@rivm.nl
http://english.rvo.nl/nie
http://english.rvo.nl/nie
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Middel Inhoud Frequentie Medium 
Webberichten Webbericht bij het uitkomen van 

de Definitieve emissiecijfers 
2 x per jaar Webberichten 

op 
www.rivm.nl, 
www.pbl.nl en 
www.cbs.nl 

Workshop Taak-
groep Ruimtelijke 
Verdeling 

Met de gebruikers van de ruimte-
lijke verdeling uitwisseling van 
informatie over vernieuwingen, 
gewenste verbeteringen en be-
schikbaarheid van locale gege-
vens 

1 x per jaar Workshop en 
een nieuwspa-
gina op  
www.emissiere
gistratie.nl 

Symposium en 
Workshops 

Presentatie vernieuwingen in de 
Emissieregistratie voor de emis-
sies naar lucht. 

Jaarlijks Presentatie van 
nader te bepa-
len onderwerp 
(en) 

Lezingen en presen-
taties 

Afhankelijk van de behoefte Naar behoefte Presentatie van 
een specifiek 
onderwerp 

 

http://www.rivm.nl/milieuportaal
http://www.pbl.nl/
http://www.cbs.nl/nl-NL/default.htm
http://www.emissieregistratie.nl/
http://www.emissieregistratie.nl/
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Lijst van afkortingen 

AIS Automatic Identification System 
ASG Animal Sciences Group 
B0 Biodegradability 
BKG Broeikasgassen 
CBS Centraal Bureau voor de Statistiek 
CIW Commissie Integraal Waterbeheer 
CLRTAP Convention on Long Range Transboundary Air Pollution 
CRF Common Reporting Format 
DAP Data Acquisitie Plan 
DCMR Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond 
DNE De Nederlandse Economie 
EEA European Environmental Agency 
EF Emissiefactor 
EZ Ministerie van Economische Zaken 
EMB EmissieBerekeningen 
EMEP European Monitoring and Evaluation Programme 
eMJV Elektronisch Milieujaarverslag 
ENINA Werkgroep Energie Industrie en Afval 
EPER European Pollutant Emission Register 
E-PRTR Electronic Pollutant Release and Transfer Register 
ER Emissieregistratie 
ER-I Individuele bedrijven emissie bestand 
ETS Emission Trading Scheme 
ESD (European) Emission Sharing Decision 
EU Europese Unie 
EVV Emissie Verklarende Variabele 
FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations 
FRA Global Forest Resources Assessments  

(5-jaarlijkse bosinventarisatie van de FAO) 
Fugro-Ecoplan Organisatie achter de ‘Facilitaire Organisatie Industrie’ 
GCN Grootschalige Concentratiekaarten Nederland 
IenW Ministerie van Infrastructuur en Milieu 
IenW LG Directie Klimaat, Lucht en Geluidkwaliteit van  

het ministerie van IenW 
IIR Informative Inventory Report 
IPCC Intergovernmental Panel on Climate Change 
IPO Interprovinciaal overleg 
IPPC integrated pollution prevention and control 
ISO International Organization for Standardization 
KRW Kaderrichtlijn Water 
LEI Landbouw Economisch Instituut 
LRTAP Long Range Transboundary Air Pollution 
LULUCF Land Use an Land Use Change ans Forestry 
MAMBO Mest- en AmmoniakModel met Bodemmodule 
MAP Meerjaren Activiteitenplanning 
MARIN Marine Research Institue Netherlands 
MCF Methane conversion factor 
MEWAT Werkgroep Monitoring Emissies Water 
MJA Meerjaren afspraken energie-efficiency 
MJV Milieujaarverslag 
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MTR Maximaal Toelaatbaar risico 
N Stikstof 
NACE Nomenclature statistique des Activités  

économiques dans la Communauté Européenne 
NAP Nationale AutoPas 
NCP Nederlands Continentaal Plat 
NEC National Emission Ceiling 
Nevedi Nederlandse Vereniging Diervoederindustrie 
NFR Nomenclature For Reporting 
NH3 Ammoniak 
NIC Nationale Identificate Code 
NIE Netherlands Inventory Entety 
NIR National Inventory Report 
NMVOS Niet Methaan Vluchtige Organsiche Stoffen 
NSL Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
NWB Nationaal Wegen Bestand 
OECD Organisation for Economic Cooperation and Develop-

ment 
OSPAR (Oslo-Paris) Convention for the Protection of the  

Marine Environment of the North-East Atlantic 
P Fosfor (Fosfaat PO4

3- is de vorm waarin fosfor  
het meest in verbindingen voorkomt. 

PAK Polyaromatische koolwaterstoffen 
PAS Programmatische Aanpak Stikstof 
PBL Planbureau voor de Leefomgeving 
PDV Productschap Diervoeder 
PM10 Fijn stof met een aerodynamische diameter  

kleiner dan 10 micrometer 
PM2,5 Fijn stof met een aerodynamische diameter  

kleiner dan 2,5 micrometer 
QA Quality Assurance 
QC Quality Control 
RIE Richtlijn Industriele Emissies (Nederlandse  

implementatie van de Europese Industrial Emission  
Directive (IED) 

RVO.nl Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
RWS-WVL Rijkswaterstaat Water Verkeer en Leefomgeving 
RWZI Rioolwaterzuiveringsinstallatie 
STONE Samen Te Ontwikkelen Nutriënten Emissiemodel 
TgL Taakgroep Landbouw en Landgebruik 
TNO Nederlandse Organisatie voor Toegepast Natuurweten-

schappelijk Onderzoek 
TSP Total suspended particles 
UN United Nations 
UNECE United Nations Economic Commission for Europe 
UNFCCC United Nations Framework Convention on Climate 

Change 
WEM Werkgroep Emissie Monitoring 
WESP Werkgroep Emissies Servicebedrijven en Produktge-

bruik  
WOT programma Wettelijk Ondersteunende Taken 
WUM Werkgroep Uniformering berekeningswijze Mest- en 

mineralencijfers 
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Bijlage 1. Protocol Nieuwe inzichten in emissies, luchtkwali-
teit en depositie (GCN/GDN-Protocol) 

Aanleiding 
Dit protocol is een herziening van het “Protocol Nieuwe inzichten in 
emissies, luchtkwaliteit en depositie: ‘GCN/GDN-Protocol’ (versie 4 sep-
tember 2010)” zoals dat op 6 oktober 2010 werd vastgesteld door mw. 
drs. M.G. van Empel, directeur Klimaat en Luchtkwaliteit van het minis-
terie van VROM) en mw. drs. M.C.A. Blom, directeur Wegen en Ver-
keersveiligheid van het ministerie van Verkeer en Waterstaat. 

In deze herziening wordt op verzoek van de Directie Klimaat, Lucht en 
Geluid (DG Milieu en Internationaal van het ministerie IenW) nieuwe in-
zichten die vanuit het project Emissieregistratie worden geïnitieerd in 
een zo vroeg mogelijk stadium aan de beleidsdirecties via het 
GCN/GDN-overleg gecommuniceerd.  

Daarnaast is de naamgeving van ministeries en instituten waar nodig 
geactualiseerd. 

Uitgangspunten 
Bij het omgaan met nieuwe inzichten zijn de volgende overwegingen 
van belang: 

• De omvang van de te leveren beleidsinspanning kan door nieuwe 
inzichten variëren. Het formuleren en uitvoeren van beleid is las-
tig als de onderliggende uitgangspunten - op basis van nieuwe 
inzichten - veranderen. Het is daarom voor het beleid niet wense-
lijk als er op vele momenten in het jaar betere inzichten worden 
gepubliceerd.  

• RIVM en PBL hebben de taak om steeds naar beste inzicht de 
ontwikkeling in de toestand van het milieu te beschrijven in rela-
tie tot het gevoerde/nog te voeren beleid. 

• Het is wenselijk dat betere inzichten van RIVM en PBL of ande-
ren, die tot een verandering van de uitgangspunten voor het 
vaststellen van de emissiefactoren en GCN/GDN kunnen leiden, 
in een zo vroeg mogelijk stadium worden gedeeld met alle partij-
en die betrokken zijn bij de totstandkoming van GCN/GDN-
kaarten en bijbehorende emissiefactoren. Door nieuwe inzichten 
tijdig te delen, kunnen verrassingen worden voorkomen en kan 
door betrokken ministeries daarop beter worden geanticipeerd in 
de sfeer van eventueel noodzakelijke beleidsmaatregelen. 

• In dit verband blijft het belangrijk om een duidelijke scheiding 
aan te houden tussen de verantwoordelijkheden van de weten-
schap waar het gaat om de herziening van wetenschappelijke in-
zichten en de verantwoordelijkheden van het politiek-bestuurlijke 
bestel waar het beleidsmatige belangen betreft. Dit om te voor-
komen dat verschillende belangen een rol gaan spelen in de ont-
wikkeling van de wetenschap. Het proces van verbetering van 
wetenschappelijke kennis dient – in beginsel – los te staan van 
het politiek-bestuurlijk besluitvormingsproces.  
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Verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
1. Zowel RIVM (via het opstellen van de GCN/GDN-kaart en via de 

Emissieregistratie) als PBL (via het opstellen van balansen en 
verkenningen) hebben de wettelijke verplichting om onafhanke-
lijk de ontwikkeling van de toestand van het milieu te beschrijven 
in relatie tot het gevoerde en te voeren beleid. Dit geldt zowel 
voor de toestand van het milieu in het verleden als voor de toe-
komst. 

2. RIVM en PBL hebben de plicht om te rapporteren volgens de ac-
tuele stand van de wetenschap, ten tijde van het vaststellen van 
de uitgangspunten voor de actualisatie van de GCN/GDN-kaarten 
en emissiefactoren, en – indien er verschillende wetenschappelij-
ke inzichten bestaan – te melden wat de betekenis van die ver-
schillen is voor het beleid.  

3. Het RIVM, als leidend instituut van de Emissieregistratie, bepaalt 
in overleg met PBL en andere wetenschappelijke instellingen die 
betrokken zijn bij de Emissieregistratie, wat de stand van de we-
tenschappelijke kennis is rond de huidige emissies en de emissies 
in het verleden. Daarbij is de in UN-FCCC en UN-ECE verband af-
gesproken methodiek leidend.  

4. Het PBL is verantwoordelijk voor het maken van toekomstscena-
rio’s. IenW heeft de bevoegdheid om, in overleg met andere mi-
nisteries, namens het kabinet aan te geven welke toekomstsce-
nario’s en welke beleidspakketten voor de beschrijving en evalua-
tie van de toestand van het milieu (GCN/GDN-kaarten) in elk ge-
val beschouwd moeten worden. Het PBL heeft de bevoegdheid 
daar eigen scenario’s aan toe te voegen. Uiteindelijk stelt IenW 
vast, in overleg met EZ, welk toekomstscenario als uitgangspunt 
voor het beleid wordt gehanteerd.  

Afstemming van beleidsmatige en wetenschappelijke belangen  
5. RIVM en PBL actualiseren éénmaal per jaar de wetenschappelijke 

inzichten voor de GCN- en GDN-berekeningen, mede op basis 
van de in het voorafgaande jaren vastgestelde onderzoeksagen-
da; zowel op gebied van historische emissies, metingen en mo-
dellen van luchtkwaliteit en depositie, als van ramingen voor 
emissies en economische activiteiten (landbouw, verkeer, indu-
strie e.d.). Nieuwe inzichten in historische emissies en in ruimte-
lijke verdelingen van emissies worden voor opname in de Emis-
sieregistratie in het GCN/GDN-overleg besproken. Nieuw toe te 
passen inzichten in metingen, modellen en emissieramingen wor-
den, na overleg met IenW en EZ, vastgesteld voor 1 december 
van elk jaar, vóór aanvang van de GCN-berekeningen. 

6. RIVM en PBL stellen, in samenspraak met de andere betrokken 
partijen, jaarlijks (voor 1 juni) een onderzoeksagenda op voor 
het verbeteren van de GCN- en GDN-kaarten en de detail emis-
siefactoren voor verkeer. Deze onderzoeksagenda moet voor alle 
betrokkenen duidelijk maken welke onderwerpen prioriteit ver-
dienen voor nader onderzoek om bestaande onzekerheden te 
verkleinen. Aan de hand van de onderzoeksagenda is duidelijk op 
welke aspecten eventueel betere inzichten te verwachten zijn. 
Het initiatief voor het opstellen van de onderzoeksagenda ligt bij 
het RIVM, maar de uitvoering en financiering hangt af van de be-
trokken partijen. Naast deze onderzoeksagenda zijn er de activi-
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teiten van de ER welke vastliggen in het ER-werkplan. Waar rele-
vant worden deze ook in de onderzoeksagenda opgenomen. 

7. IenW geeft uiterlijk 1 december van elk jaar – afgestemd met EZ 
– een aanwijzing aan RIVM en PBL van de voor emissieprojecties 
minimaal door te rekenen toekomstscenario’s en beleidspakket-
ten. RIVM en PBL ondersteunen dit keuzeproces door vooraf indi-
caties te geven van de consequenties van mogelijke alternatieve 
maatregelpakketten voor de resterende beleidsknelpunten. 

8. RIVM en PBL rapporteren steeds volgens de meest actuele we-
tenschappelijke inzichten – zoals vastgesteld per 1 december van 
elk jaar - en geven bij gewijzigde wetenschappelijke inzichten zo 
goed mogelijk weer in welke mate die afwijken van de inzichten 
waarop internationale afspraken en wet- en regelgeving waren 
gebaseerd. Nieuwe wetenschappelijke inzichten worden pas 
doorgevoerd wanneer ze extern zijn getoetst en/of aansluiten bij 
internationale publicaties, en wanneer de nieuwe methodiek ook 
vertaald kan worden naar het basisjaar waarop internationale af-
spraken en wet- en regelgeving waren gebaseerd (bijvoorbeeld 
UN-FCCC en UN-ECE). 

9. RIVM informeert de verantwoordelijke ministeries steeds in een 
zo vroeg mogelijk stadium, doch uiterlijk 1 november binnen de 
jaarlijkse cyclus voor de vaststelling van de GCN/GDN en vóór 
publicatie op de website www.emissieregistratie.nl, over te ver-
wachten beleidsconsequenties (zie hiervoor ook de aanpassingen 
in bijlage 1) van nieuwe inzichten per afzonderlijk punt en geeft 
daarbij zo mogelijk een kwantitatieve inschatting (anders een 
kwalitatieve inschatting) van de te verwachten effecten van het 
gewijzigde inzicht. Het kan zijn dat de consequenties van de 
combinatie van meerdere nieuwe inzichten tegelijk pas later in 
het proces (dus na 1 december) zichtbaar worden. Zodra dit het 
geval is en informatie over de consequenties beschikbaar komt, 
worden de betrokken ministeries hierover geïnformeerd.  

10. Indien overheden (ministeries, regionale/lokale overheden) me-
nen te beschikken over betere en meer verfijnde inzichten over 
emissies melden zij dit bij het ministerie van IenW. Indien het 
om een substantieel verschil van inzicht gaat, zal IenW het initia-
tief nemen voor een overleg tussen meest betrokken partijen. 
Het ministerie van IenW geeft vervolgens bij RIVM aan of zo’n in-
zicht via het reguliere spoor (conform regel 5) dient te worden 
verwerkt, rekening houdend met de professionele autonomie van 
het RIVM. Uiteindelijk bepaalt het RIVM of het wetenschappelijk 
verantwoord is zo’n inzicht over te nemen. Als het gaat om nieu-
we inzichten in (de locatie van) emissies gaat verwerking op ad-
vies van de projectleider Emissieregistratie (conform het ER-
protocol), nadat die de betrokken deskundigen heeft geraad-
pleegd.  

11. Voor de data van de op te leveren eindproducten en de precieze 
beschrijving van deze eindproducten zij verwezen naar bijlage 1 
bij dit protocol. In deze bijlage staat ook beschreven welke werk-
groepen verantwoordelijk zijn voor welke taken c.q. op te leveren 
producten en wanneer welke tussenproducten worden opgele-
verd.  
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Publicatie van nieuwe inzichten  
12. Het ministerie van IenW (het Kabinet) is verantwoordelijk voor 

de officiële beleidsrapportages aan de Tweede Kamer en/of inter-
nationale organisaties. 

13. Indien wordt besloten in dergelijke rapportages af te wijken van 
de door RIVM en PBL gegeven inzichten wordt daarvoor door 
IenW expliciet een motivatie meegezonden. RIVM en PBL zijn al-
leen verantwoordelijk voor het rapporteren van de eigen inzich-
ten.  

14. Conform regel 5 nemen RIVM en PBL de geactualiseerde 
GCN/GDN en emissiefactoren op in de bijbehorende rapportage 
(in het voorjaar)en neemt het PBL die over in de Leefomgevings-
balans en het Compendium voor de Leefomgeving. Als RIVM of 
PBL tussentijds na de oplevering van de GCN/GDN-kaarten nieu-
we inzichten signaleren waarvoor het onverantwoord zou zijn om 
publicatie lang uit te stellen, dan kan PBL beslissen die inzichten 
tussentijds te publiceren in de Leefomgevingsbalans of in het 
Compendium voor de Leefomgeving. Verwerking in GCN/GDN-
kaarten gebeurt echter pas bij de nieuwe uitgifte van kaarten in 
maart van het daaropvolgende jaar.  

15. Als sprake is van een tussentijds nieuw inzicht met een groot 
maatschappelijk belang kan de minister van IenW (namens het 
kabinet) het RIVM verzoeken te komen met een kwalitatieve in-
schatting van het effect. De definitieve verwerking van nieuwe 
inzichten in de GCN/GDN-kaarten vindt bij de reguliere jaarlijkse 
actualisatie plaats. 

16. RIVM en PBL geven in hun rapportages aan met welke weten-
schappelijke onzekerheden en beleidsrisico’s de inzichten omge-
ven zijn, en in welke mate lopend onderzoek de cijfers in de toe-
komst kan beïnvloeden. RIVM en PBL houden bij de formulering 
van risico’s en onvermijdelijke onzekerheden rekening met de 
gebruiksmogelijkheden van de cijfers in beleid en in juridische 
procedures.
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Bijlage 2. Agenda dataproces ER-ronde 2018 

Datum  Gebeurtenis Uitvoerder 

vrijdag 5 
januari 2018 

Concept CRF- en NIR2018 voor commentaar naar 
NIE. Projectleider ER 

CBS levert werkveld 6 (Emissies RWZI's (individueel)) 
ter upload aan. Werkveldtrekker  

vrijdag 12 
januari 
2018 

Levering concept CRF- en NIR2018 aan IenW en 
NIE/RVO.nl t.b.v. levering aan de EU Projectleider ER 

De verschilverklaringen voor de definitieve emissies 
reeks 1990-2016 zijn ingeleverd bij de projectsecreta-
ris. 

Werkveldtrekkers 

Levering van de definitieve emissiecijfers tbv van 
de Nationale Rekeningen (en de NAMEA) aan 
CBS. 

Gegevensbeheerder 
ER 

Levering van de CO2-cijfers van NACE 23 aan 
RVO.nl ten behoeve van de EU-Indicatorcijfers. ER-secretaris 

Zaterdag 20 
januari 2018 

Alle MEWAT-werkvelden zijn geüpload naar de databa-
se. 

MEWAT werkveld-
trekkers 

maandag 29 
januari 2018 

De MEWAT-secretaris ontvangt een specifiek op ME-
WAT toegespitste verschiltabel waarin het emissiejaar 
2015 uit de laatst vastgestelde dataset wordt vergele-
ken met die van de Open dataset. 

Projectsecretaris ER 

Maandag 12 
februari 
2018 

Trendanalyse Water; definitieve emissiecijfers 
1990-2016. 

Leden 
MEWAT 

vrijdag 2 
februari 
2018 

Concept NFR2018 t.b.v. EMEP/CLRTAP (UNECE) 
voor commentaar naar de werkveldtrekkers. Projectleider ER 

maandag 5 
februari 
2018  

Levering basisgegevens ruimtelijke verdeling aan TNO Gegevensbeheerder 
ER 

Vrijdag 9 
februari 
2018 

De taakgroepen leveren de doorgevoerde methodiek-
wijzigingen in de vorm van een aangepast definitief 
methoderapport (WORD-document) aan de secretaris 
van de ER. 

Taakgroepvoorzitter 

NFR2018 t.b.v. EMEP/CLRTAP (UNECE) voor 
commentaar naar IenW. Projectleider ER 

maandag 
12 februari 
2018 

Levering van de definitieve emissiecijfers 1990--
2016 aan het Compendium voor de Leefomge-
ving. 

Projectleider ER 
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Datum  Gebeurtenis Uitvoerder 
Trendverklaringen voor de reeks Lucht 1990-2016 is op 
hoofdlijnen beschikbaar voor plaatsing op de website. Projectleider ER 

Uit de trendanalyse Water voortkomende aanpassingen 
zijn in de werkvelden doorgevoerd 

Werkveldtrekkers 
MEWAT 

woensdag 
14 februari 
2018 

Levering NFR2018 (reeks 1990-2016) t.b.v. 
EMEP/CLRTAP aan de UNECE. Projectleider ER 

vrijdag 16 
februari 
2018 

Voor de Water-emissies wordt de definitieve verschilta-
bel, een overzicht met verklaringen en de stand van 
zaken van de afhandeling van de actiepunten wordt 
aan de instituten gestuurd. De instituten wordt daarbij 
gevraagd de op dat moment in de database beschikba-
re emissiegegevens voor Water te accorderen voor 
vaststelling; 

MEWAT-secretaris 

Maandag 19 
februari 
2018 

De verdeeldatabase is beschikbaar voor het regionali-
satieproces bij de RIVM-ER TNO 

vrijdag 23 
februari 
2018 

De Instituten accorderen de dataset definitieve emis-
siecijfers Water 1990-2016 (alleen voor de steekjaren 
en 2015 en 2016) via een email aan de projectleider. 

RWS-WVL, CBS, 
TNO, PBL, RIVM 

De projectleider stelt de dataset met definitieve emis-
siecijfers naar Water voor 1990-2016 (alleen voor de 
steekjaren en 2015 en 2016) vast. 

Projectleider ER 

woensdag 
7 maart 
2018 

Definitieve cijfers 2016 in de indeling van Kyoto 
en NEC komen als tabel op de publieke website 
van de ER beschikbaar, pers- of webbericht  

Projectleider ER 

Concept Informative Inventory Report 2018 
(IIR2018) wordt voor commentaar aan IenW ge-
leverd. 

Projectleider ER 

Vrijdag 9 
maart 2018 

De methoderapporten (WESP, ENINA, Verkeer en ver-
voer, landbouw en LULUCF) zijn door de instituten die 
de redactie voeren goedgekeurd voor publicatie en be-
schikbaar om mee te sturen met de NIR2018. 

Taakgroepvoorzitters 

dinsdag 14 
maart 2018 

Het definitief CRF2018 en de Word-versie van 
NIR2018 worden aan EU geleverd. Projectleider ER 

Het definitief IIR2018 wordt aan IenW en de 
UNECE geleverd. Projectleider ER 

woensdag 
21 maart 
2018 

Concept RIE (grote vuurhaarden >50 MWth) en 
E-PRTR over 2016-Milieuverslagen levering voor 
commentaar aan IenW. 

Projectleider ER 

vrijdag 23 
maart 2018 

Definitieve E-PRTR en RIE levering over 2016 
naar IenW Projectleider ER 
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Datum  Gebeurtenis Uitvoerder 
vrijdag 30 
maart 2018 

Definitieve RIE-levering en E-PRTR over 2016 aan 
de EU geleverd. Projectleider ER 

vrijdag 13 
april 2018 
 

Levering definitief CRF2018 en opgemaakte PDF-
versie NIR2018 aan de UNFCCC.  Projectleider ER 

Publicatie van de NIR2018 als RIVM rapport Projectleider ER 

Vrijdag 27 
april 2018 
 

De concept-teksten voor de trendverklaringen op de 
website zijn gereed voor verwerking. ER-secretaris 

De factsheets voor Water worden opgeleverd door 
MEWAT Secretaris MEWAT 

Maandag 
30 april 
2018 

Verdeeldatabase en overige ruimtelijke data verwerkt, 
start controles ruimtelijke verdeling 

Gegevensbeheerder 
ER 

De LPS data wordt geleverd aan de EMEP Projectleider ER 

Maandag 14 
mei 2018 

Export geregionaliseerde emissies naar Water als be-
stand op de publieke website RIVM 

Upload-loket voor dataset “Voorlopige emissies 2017” 
is vrijgegeven. RIVM-moderator 

Woensdag 
9 mei 2018 

Gezamenlijk nieuwsbericht CBS en ER eerste ra-
ming IPCC broeikasgasuitstoot 2017, als onder-
deel van Monitor Brede Welvaart (CBS-deel 

CBS en projectlei-
der ER 

vrijdag 25 
mei 2018 

Leden MEWAT en ENINA hebben via de eMJV-
applicatie, advies uitgebracht (start half mei) op een 
selectie van de Milieujaarverslagen over 2017 

Leden ENINA en 
MEWAT. Advies via 
Projectleider ER 

vrijdag 1 
juni 2018 

De ruimtelijk toegedeelde emissies van 2016 zijn voor 
testen gereed en beschikbaar via de testwebsite 

Gegevensbeheerder 
ER 

vrijdag 8 
juni 2018 

Alle werkvelden met de voorlopige emissies voor 2017 
zijn ge-upload. Werkveldtrekkers 

maandag 11 
juni 2018 
 

De dataset met de voorlopige emissies voor 2017 
wordt via de EmissieExplorer voor controle aangebo-
den. 

RIVM-moderator 

De taakgroepleden ontvangen de verschiltabel. ER-secretaris 

maandag 18 
juni 2018 

Taakgroepen controleren de ingevoerde data en de 
werkveldtrekkers muteren via het upload loket op basis 
van de commentaren. 

Taakgroepen en 
werkveldtrekkers 

vrijdag 22 
juni 2018 

De werkveldtrekkers ontvangen opnieuw een verschil-
tabel waarin is aangegeven voor welke data documen-
tatie van verschillen (en van overschrijven historische 
jaren) dient plaats te vinden. 

Taakgroepen en 
Werkveldtrekkers 

dinsdag 26 
juni 2018 Trendanalyse voorlopige emissiecijfers 2017 Taakgroepen 

vrijdag 29 
juni 2018 

Acties uit de trendanalyse zijn voor alle stoffen uitge-
voerd. Werkveldtrekkers 
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Datum  Gebeurtenis Uitvoerder 
 De dataset wordt bevroren en via EmissieExplorer aan-

geboden voor accorderen. RIVM-moderator 

vrijdag 29 
juni 2018 

Publicatie gedetailleerde definitieve emissies wa-
ter 1990-2016 op de publieke ER-website. Projectleider ER 

Publicatie geregionaliseerde emissies naar lucht 
en water op de publieke ER-website.  Projectleider ER 

maandag 2 
juli 2018 

De taakgroep voorzitters accorderen de volledige data-
set met de voorlopige emissies voor 2017 via een email 
aan de projectleider. 

Taakgroep voorzit-
ters 

woensdag 4 
juli 2018 

De Instituten accorderen de volledige dataset met de 
voorlopige emissies voor 2017 via een email aan de 
projectleider. 

RWS-WVL, CBS, 
TNO, PBL, RIVM 

vrijdag 6 juli 
2018 

De projectleider stelt de dataset met de voorlopige 
emissies voor emissiejaar 2017 vast. Projectleider ER 

Maandag 16 
juli 2018 

Levering van de voorlopige emissiecijfers 2017 
plus steekjaren tbv van de Nationale Rekeningen 
aan CBS. 

Gegevensbeheerder 
ER 

vrijdag 31 
augustus 
2018 

Fugro-Ecoplan maakt de stand van zaken t.a.v. eMJV 
2017 op en neemt i.o.m. PL-ER en IenW eventueel 
contact op met bedrijven. 

Fugro-Ecoplan 

vrijdag 14 
september 
2018 

TNO en CBS ontvangen een export van het eMJV be-
stand, Deltares exporteert zelf vanuit het eMJV de 
CSV’s 

RIVM-moderator 

dinsdag 26 
september 
2018 

RIE-Levering door Fugro (rapportage IPPC-
vergunningen en AVI’s) aan de EU. Projectleider ER 

vrijdag 28 
september 
2018 
 

CBS-equêtes ‘Zuivering van Afvalwater’ zijn bij CBS 
binnen/gereed voor verwerking. CBS 

Het concept ERi-bestand is gereed voor bijschatting en 
wordt verzonden aan de werkveldtrekkers. TNO 

maandag 8 
oktober 
2018 

Het eMJV waterdeel is door RWS-WVL gecheckt Deltares 

Vrijdag 26 
oktober 
2018 

Het bestand met individuele watergegevens wordt aan 
CBS geleverd, ten behoeve van de bijschattingen. Te-
vens wordt dit voor opname in de database aan RIVM 
geleverd. 

Deltares 

woensdag 
31 oktober 
2018 
 

Energiestatistieken definitief CBS 

Upload-loket voor de inventarisatie van de dataset met 
definitieve emissiecijfers 1990-2017 wordt vrijgegeven. RIVM-moderator 

Het ERi-bestand is gereed voor bijschatting en wordt 
verzonden aan de werkveldtrekkers. TNO 
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Datum  Gebeurtenis Uitvoerder 

vrijdag 9 
november 
2018 
 

ER-I-lucht is vastgesteld, en de werkveldtrekkers heb-
ben aan TNO hun mutaties hierin gemeld. 

ENINA Werkveldtrek-
kers 

CBS stelt na controle de definitieve RWZI-emissies wa-
ter vast. CBS 

CBS levert de geactualiseerde emissies naar lucht 
(broeikasgassen) in het ER-I aan RIVM. CBS 

Werkveldtrekkers geven aan de secretaris van de ER 
een prognose af over het tijdig leveren van de data 
voor de reeks 1990-2017 

Werkveldtrekkers 

Fugro meldt welke mutaties er in de historische jaren 
van het eMJV hebben plaatsgevonden. Fugro 

De geactualiseerde database van vliegveld emissies (in 
ERI-format) wordt aan RIVM geleverd. TNO 

maandag 12 
november 
2018 

Levering GIAB (stalgegevens Wageningen Environmen-
tal Research), Wegen (Goudappel Coffeng) en scheep-
vaart (MARIN) 

Gegevensbeheerder 
ER 

vrijdag 16 
november 
2018 

Alle werkvelden voor de dataset met de definitieve 
emissiecijfer voor 1990-2017 zijn ge-upload. Werkveldtrekkers 

maandag 19 
november 
2018 

De dataset met de definitieve emissiecijfer voor 1990-
2017 wordt via de EmissieExplorer voor controle aan-
geboden. 

RIVM-moderator 

Vanaf 
maandag 19 
november 
tot en met 
maandag 26 
november 
2018 

Taakgroepleden en andere betrokkenen controleren de 
data en melden vermeende fouten of opmerkelijke re-
sultaten bij de betreffende werkveldtrekker(s) (met cc 
ER-secretaris). De werkveldtrekkers muteren zonodig 
de data via het up-load loket op basis van de commen-
taren. 

Taakgroepleden en 
andere ER-
betrokkenen 

dinsdag 27 
november 
2018 
 

De taakgroepleden ontvangen de verschiltabel. ER-secretaris 

De dataset met definitieve emissiecijfers voor 1990-
2017 wordt via de EmissieExplorer voor de trendanaly-
se aangeboden. 

RIVM-moderator 

Concept-CRF2019 voor de eerste keer vullen en be-
schikbaar stellen. RIVM-moderator 

donderdag 6 
december 
2018 

Trendanalyse definitieve emissiecijfers 1990-
2017 naar Lucht.  Werkveldtrekkers 

donderdag 
13 decem-
ber 2018 

Alle acties uit de controle en trendanalyse definitieve 
emissiecijfers 1990-2017 zijn uitgevoerd. Werkveldtrekkers 
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Datum  Gebeurtenis Uitvoerder 

vrijdag 14 
december 

De definitieve verschiltabel, een overzicht met verkla-
ringen en de stand van zaken van de afhandeling van 
de geconstateerde actiepunten aan de instituten toe. 
De instituten wordt daarbij gevraagd de op dat mo-
ment in de database beschikbare emissiegegevens 
voor lucht te accorderen voor vaststelling; 

ER-secretaris 

Ten behoeve van Deltares wordt de laatste 'TNO-
referentieset ter download aangeboden RIVM-moderator 

donderdag 
20 decem-
ber 2018 

TNO ontvangt eenheden activiteit-data voor de vulling 
en berekening van de (ruimtelijke) verdeeldatabase RIVM-moderator 

De Instituten accorderen voor lucht de volledige data-
set definitieve emissiecijfers Lucht 1990-2017 via een 
email aan de projectleider. 

RWS-WVL, CBS, 
TNO, PBL, RIVM 

De projectleider stelt de dataset met definitieve emis-
siecijfers naar Lucht voor 1990-2017 vast Projectleider ER 

vrijdag 21 
december 
2018 

Concept NEC-levering voor commentaar naar IenW Projectleider ER 

CRF2019 v0.1 en concept NIR2019 v0.1 op basis van 
de vastgestelde definitieve cijfers, voor commentaar 
naar IenW en NIE. 

Projectleider ER 
 

vrijdag 28 
december 
2018 
 

Deltares levert de berekende effluenten aan CBS Werkveldtrekker 
werkveld 31 

Definitieve NEC2018-levering naar IenW en EU Projectleider ER 

Na de laatste controles worden de definitieve gegevens 
van de effluenten vastgesteld en worden de geactuali-
seerde individuele RWZI emissies naar water (effluen-
ten) in de ER-I aan RIVM geleverd. 

CBS 

vrijdag 4 
januari 2019 

Concept CRF- en NIR2019 voor commentaar naar 
NIE. Projectleider ER 

CBS levert werkveld 6 (Emissies RWZI's (individueel)) 
ter upload aan. Werkveldtrekker  

donderdag 
10 januari 
2019 

Levering concept CRF- en NIR2019 aan IenW en 
NIE/RVO.nl t.b.v. levering aan de EU Projectleider ER 

De nieuwe methoderapporten en de verschil-
verklaringen voor de definitieve emissies reeks 1990-
2017 zijn ingeleverd bij de projectsecretaris. 

Werkveldtrekkers 

vrijdag 25 
januari 2019 

Alle MEWAT-werkvelden zijn geüpload naar de databa-
se. 

MEWAT werkveld-
trekkers 

maandag 28 
januari 2019 

De MEWAT-secretaris ontvangt een specifiek op ME-
WAT toegespitste verschiltabel waarin het emissiejaar 
2016 uit de laatst vastgestelde dataset wordt vergele-
ken met die van de Open dataset. 

Projectsecretaris ER 
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Datum  Gebeurtenis Uitvoerder 
maandag 4 
februari 
2019 

Trendanalyse Water; definitieve emissiecijfers 
2016-2017. Leden MEWAT 

vrijdag 1 
februari 
2019 

Concept NFR2019 t.b.v. EMEP/CLRTAP (UNECE) 
voor commentaar naar de werkveldtrekkers. Projectleider ER 

maandag 4 
februari 
2019  

Levering basisgegevens ruimtelijke verdeling aan TNO Gegevensbeheerder 
ER 

woensdag 6 
februari 
2019 

NFR2019 t.b.v. EMEP/CLRTAP (UNECE) voor 
commentaar naar IenW. Projectleider ER 

dinsdag 12 
februari 
2019 

Levering van deze definitieve emissiecijfers 
1990-2017 aan het Compendium voor de Leef-
omgeving. 

Projectleider ER 

Uit de trendanalyse Water voortkomende aanpassingen 
zijn in de werkvelden doorgevoerd 

Werkveldtrekkers 
MEWAT 

Levering NFR2019 (reeks 1990-2017) t.b.v. 
EMEP/CLRTAP aan de UNECE. Projectleider ER 

woensdag 
13 februari 
2019 

Levering van de verdeeldatabase aan ER, door TNO Gegevensbeheerder 
ER 

vrijdag 15 
februari 
2019 

Voor de Water-emissies wordt de definitieve verschilta-
bel, een overzicht met verklaringen en de stand van 
zaken van de afhandeling van de actiepunten wordt 
aan de instituten gestuurd. De instituten wordt daarbij 
gevraagd de op dat moment in de database beschikba-
re emissiegegevens voor Water te accorderen voor 
vaststelling; 

MEWAT-secretaris 

Verdeeldatabase ingelezen, start controles door ER TNO 

dinsdag 19 
februari 
2019 

De Instituten accorderen voor lucht de dataset defini-
tieve emissiecijfers Water 1990-2017 (alleen voor de 
steekjaren en 2016 en 2017) via een email aan de pro-
jectleider. 

RWS-WVL, CBS, 
TNO, PBL, RIVM 

De projectleider stelt de dataset met definitieve emis-
siecijfers naar Water voor 1990-2017 (alleen voor de 
steekjaren en 2016 en 2017) vast. 

Projectleider ER 
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Bijlage 3. Werkveldtrekkers 

Taakgroep Werkveldomschrijving Trekker/Vervanger Financiering 
ENINA Bunkers meth_1 J. Klein/A. Denneman CBS 
ENINA Huishoudens 

verbrandingsemissies meth_2 
B. Guis/A. Denneman CBS 

ENINA Landbouw verbrandingsemissies 
meth_3 

B. Guis  CBS 

ENINA Bijschatting procesemissies 
Bedrijven (PDL) 

J. Montfoort/K. Peek ER 

ENINA Bijschatting procesemissies 
bedrijven (MNP) 

K. Peek/J. Montfoort ER 

ENINA Bijschatting 
verbrandingsemissies Overige 
energie-afnemers meth_6 

B. Guis/A. Denneman CBS 

ENINA Bijschattingen 
verbrandingsemissies Industrie 
en E-sector meth_5 

B. Guis/A. Denneman CBS 

ENINA BKG Totaal: BIO-brandstoffen B. Guis/A. Denneman CBS 
ENINA BKG Totaal div’n CBS B. Guis/A. Denneman CBS 
ENINA Luchtemissies van individueel 

geregistreerde bedrijven 
R.Dröge/J. Hulskotte ER 

ENINA Compostering en vergisting G. v den Berghe IenW 
ENINA Emissies uit stortplaatsen M. Kraakman IenW 
ENINA BKG Verbranding afval AVI's O. van Hunnik IenW 
ENINA Bijschattingen procesemissies 

olie- en gas 
J. Montfoort/K. Peek ER 

ENINA BKG Totaal: Procesemissies 
bedrijven MNP 

K. Peek/J. Montfoort ER 

ENINA Indirect CO2 van NMVOC K. Peek/J. Montfoort ER 
ENINA Indirecte N2O emissie t.g.v. 

industri. Processen, verbranding 
K. Peek/J. Montfoort ER 

ENINA Temperatuurcorrectie meth_1 K. Peek/J. Montfoort ER 
ENINA Totaal: F-gassen K. Peek/J. Montfoort ER 
Verkeer Civiele vliegvelden LTO’s 

individueel 
S. Dellaert/ J. 
Hulskotte 

ER 

Verkeer Binnenvaart J. Hulskotte/J. Pesik ER 
Verkeer Emissies mobiele bronnen vlgs 

IPCC 
J. Klein/G. 
Geilenkirchen 

CBS / IenW 

Verkeer Overige mobiele bronnen J. Klein/G. 
Geilenkirchen 

CBS / IenW 

Verkeer Wegverkeer J. Klein/G. 
Geilenkirchen 

CBS / IenW 

Verkeer Zeescheepvaart J. Hulskotte/R. Dröge ER 
WESP Diffuse emissie Consumenten, 

HDO en Producten 1 
J. Meesters/K. Peek ER 

WESP Diffuse emissie Consumenten, 
HDO en Producten 2 

B. Jansen/R. Dröge ER 

WESP Houtkachels B. Jansen/R. Dröge ER 
Landbouw LULUCF E. Arets /JP. EZ 
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Taakgroep Werkveldomschrijving Trekker/Vervanger Financiering 
Lesschen 

Landbouw LULUCF, Kyoto Protocol E. Arets /JP. 
Lesschen 

EZ 

Landbouw Emissies vegetatie en natuurlijke 
bodems 

J. Hulskotte/J. Pesik ER 

Landbouw Ammoniak uit landbouw C. van Bruggen/ 
L. Lagerwerf 

EZ 

Landbouw Landbouw, niet ammoniak L. Lagerwerf ER 
Landbouw Mineralenbalans landbouw A. Hoefnagel/ 

A. Denneman 
EZ 

MEWAT Afspoeling bestrijdingsmiddelen 
naar riool 

J. Klein/E. Roex IenW 

MEWAT Emissies uit landbouw naar 
water 

J. Klein/E. Roex IenW 

MEWAT Bijschatting wateremissies 
industrie 

C. Baas  IenW 

MEWAT Emissies afvalwaterbehandeling C. Baas  IenW 
MEWAT Emissies RWZI's (individueel) C. Baas  IenW 
MEWAT Verwijdering zuiveringsslib C. Baas  IenW 
MEWAT Diffuse bronnen water J. Klein IenW 
MEWAT Effluenten RWZI's berekend, 

overstorten en regenwaterriolen 
N. v. Duijnhoven/ 
J. Klein 

IenW 

MEWAT Aanvoer buitenlandse rivieren N. van Duijnhoven/ 
J. Klein 

IenW 

MEWAT Depositie op oppervlaktewater N. van Duijnhoven/ 
J. Klein 

IenW 

MEWAT Diffuse bronnen scheepvaart 
naar water 

N. van Duijnhoven/ 
J. Klein 

IenW 

MEWAT Emissies op zout water B. Bellert IenW 
MEWAT Wateremissies indiv. 

geregistreerde bedrijven 
N. van Duijnhoven/ 
J. Klein 

IenW 
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Bijlage 4. Bemensing projectoverleggen 

Overleg Deelnemer Namens Freq./jr 
Stuurgroep 
ER 

A.J.M. van Geurts 
van Kessel 

IenW 2 

S. Oosterloo EZK 2 
M.P.E. Janssens IenW 2 
R. Berbee IenW-RWS 2  
W. Vosselman CBS 2  
L. Oprel  EZ 2  
A. Bakema PBL 2  
W. van Zevenster IenW 2 
K. Groot IPO 2 
K. van Luijk RIVM 2 
M.C. van Zanten RIVM (secretaris) 2  

WEM R. Dröge TNO 5 
P. Zijlema  NIE/RVO.nl 5 
E. Roex Instituutsvertegenw. RWS-

WVL/Deltares; Taakgroep 
MEWAT 

5 

D. Wever RIVM; projectsecretaris ER 5 
M. van Schijndel Instituutsvertegenw. PBL 5 
B. Leekstra RIVM 5 
L. de Poorter RIVM; Taakgroep Ruimte-

lijke verdeling 
5 

J. vd Kolk DLO-WOT; Taakgroep 
landbouw en Landgebruik 

5 

A. Denneman CBS; Instituutsvertegenw. 5 
G. Geilenkirchen PBL; Taakgroep Verkeer en 

Vervoer, instituutvertegew. 
5 

R. te Molder RIVM 5 
K. Peek RIVM; taakgroep ENINA 5 
S. Schenau CBS Agendalid 
H. van Dijk CBS Agendalid 
R. Berbee IenW-RWS Agendalid 
M.C. van Zanten RIVM projectleider ER 5 

Taakgroep 
ENINA  

K. Peek RIVM 4 
J. Kuenen TNO 4 
B. Guis CBS 4 
D. Wever RIVM 4 
J. Hulskotte TNO 4 
B van Huet RWS-ILT 4 
G.J. Venhuis Fugro-Ecoplan 4 
S. Schenau CBS Agendalid 
A. Denneman CBS Agendalid 
R. Dröge TNO Agendalid 
G. vd Berghe RWS-ILT Agendalid 
J. Montfoort RIVM Agendalid 
N. v Duijnhoven Deltares Agendalid 
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Overleg Deelnemer Namens Freq./jr 
Taakgroep 
MEWAT 

E. Roex Deltares 5 
B. Bellert RWS-WVL 5 
J. Hulskotte TNO 5 
C. Baas CBS 5 
N. v Duijnhoven Deltares 5 
L. de Poorter RIVM 5 
B.Leekstra RIVM 5 
S. van der Sluis PBL 5 
A. Denneman CBS Agendalid 
S. Schenau CBS Agendalid 
R. Berbee IenW-RWS Agendalid 

Taakgroep 
Landbouw 
en Landge-
bruik 

J. vd Kolk DLO-WOT; Wageningen 
Environmental Research 

4 

D. Wever RIVM 4 
L. Lagerwerf RIVM 4 
E. Arets Wageningen Environmen-

tal Research 
4 

C. van Bruggen CBS 4 
M. Hoogeveen Wageningen Economic Re-

search 
Agendalid 

S. van der Sluis PBL 4 
L. de Poorter RIVM Agendalid 
A. Denneman CBS Agendalid 
S. Schenau CBS Agendalid 
J. Klein Deltares Agendalid 
J. Vonk RIVM Agendalid 

Werkgroep 
LULUCF 

J. vd Kolk DLO-WOT; Wageningen 
Environmental Research 

4 

G.J. vd Born PBL 4 
E. Arets Wageningen Environmen-

tal Research 
4 

M. Hoogsteen RIVM 4 
P. Kuikman Wageningen Environmen-

tal Research 
4 

J.P. Lesschen Wageningen Environmen-
tal Research 

4 

H. Vreuls RVO.nl Agendalid 
A. Denneman CBS Agendalid 
N. Bos EZ Agendalid 
M. Root EZ Agendalid 

Werkgroep 
WUM 

L. Oprel EZ  2 
C. van Bruggen CBS 2 
A. Wisman Wageningen Economic Re-

search 
2 

A. Evers Wageningen Livestock Re-
search 

2 

H. Luesink Wageningen Economic Re-
search 

2 

L. Lagerwerf RIVM 2 
M. van Schijndel PBL 2 
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Overleg Deelnemer Namens Freq./jr 
Taakgroep 
Verkeer 

   

  
 

  
 

   
   
   
   
   

 

G. Geilenkirchen PBL 4 
H. Molnàr CBS 4 
J. Klein CBS 4 
G. Kadijk TNO 4 
J. Hulskotte TNO 4 
R. de Boer RWS 4 
N. Ligterink TNO 4 
S. Schenau CBS Agendalid 
A. Denneman CBS Agendalid 
N. v Duijnhoven Deltares Agendalid 

Taakgroep 
WESP 

B. Jansen TNO 2 
J. Meesters RIVM 2 
R. Dröge TNO 2 
S. Schenau CBS Agendalid 

Taakgroep 
Ruimtelijke 
verdeling 

L. de Poorter RIVM 2 
R. te Molder RIVM 2 
D. Wever RIVM 2 
K. Peek RIVM; Taakgroep ENINA 2 
GJ. Stolwijk RIVM 2 
B. Leekstra RIVM 2 
J. Aben RIVM (GCN/GDN) 2 
W. de Vries RIVM (GCN/GDN) 2 
J. Hulskotte TNO; Taakgroep MEWAT / 

Taakgroep Verkeer 
2 

J. vd Kolk DLO-WOT; Wageningen 
Environmental Research 

2 

G. Geilenkirchen PBL; Taakgroep Verkeer Agendalid 
A. Denneman CBS Agendalid 
Ph. Jones RIVM (AERIUS) 2 
R. Dröge TNO; Taakgroep WESP 2 
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Bijlage 5. Embargosheet, databeschikbaarheid publiek 

Onderstaande tabel geeft weer op welk niveau de emissies op de publie-
ke website www.emissieregistratie.nl worden getoond. Een + betekent 
dat er geen beperkingen zijn, een – dat de emissies NIET worden ge-
toond en een voetnoot dat er voor enkele stoffen of doelgroepen beper-
kingen zijn.  
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Emissies naar lucht 
Broeikasgassen + + + + (1) + (1) + (1) + 
Broeikasgassen  IPCC + + + - - - - 
NEC stoffen + + + 

 
+ (1,2) +(1,2) + (1,2) + 

EMEP/UNECE stoffen + 
(2) 

+ (2) + (2) + (1,2) + (1,2) 
 

+ (1,2) 
 

+ 

Prioritaire stoffen + 

(2) 
+ (2) + (2) + (1,2) + (1,2) + (1,2) + 

Emissies naar water 
Alle stoffen + + + + (3) + (3) + (3) + 

 
Emissies naar bodem 
N- en P totaal + + + +  +  +  - 
Koper, Cadmium, 
Zink, Lood, Chroom, 
Kwik en Nikkel 

+ + + + (4) + (4) + (4) - 

1. Grootste detailniveau (1x1 km) alleen beschikbaar voor CO2, NH3, NOx, 
PM10 en SO2 tot op subdoelgroepniveau voor 2015 en 2016. Lucht 
landbouw: a) voor NH3 tot op doelgroepniveau voor 2000 en 2005 en 
tot op subdoelgroepniveau voor 2010, 2015 en 2016 b) voor CH4 en 
N2O alleen verdeling voor 2015 en 2016; c) voor PM10 en PM2,5 (fijn 
stof) alleen verdeling voor 2010, 2015 en 2016; d) voor gewasbe-
schermingmiddelen alleen verdeling voor 2005, 2010, 2015 en 2016 
tot op gemeenteniveau. 

2. Zie MNP-rapport 5000800010/2007 Notitie Prioritaire Stoffen 1990-
2005 Bijlage I (tabel B1) en tabel hieronder 

3. Gewasbeschermingsmiddelen alleen voor 2005, 2010, 2015 en 2016, 
uitsluitend presentatie voor landelijk totaal belasting oppervlaktewater 
>=10kg 

4. Landbouw (bodem): ruimtelijke toedeling tot op niveau van gemeente 

 
  

http://www.emissieregistratie.nl/
http://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/misc/Documenten.aspx?ROOT=Lucht%20(Air)
http://www.emissieregistratie.nl/erpubliek/misc/Documenten.aspx?ROOT=Lucht%20(Air)
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Onderstaande tabel toont de Nederlandse prioritaire stoffen (lijst 2006) 
waarvan de gegevens binnen één of meerdere aangekruiste doelgroepen 
onbekend of onbetrouwbaar zijn waardoor er ook geen nationaal totaal 
getoond kan worden. 
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1,1,2,2-tetrachloorethaan X      X     
1,2-dichloorethaan (EDC) X   X        
Acrylonitril X      X     
Antraceen X        X   
Arseenverbindingen (als As) X     X   X X  
Cadmiumverbindingen (als Cd) X   X      X  
Chloor en zijn anorganische 
verbindingen 

X   X  X      

Chloormethyloxiraan (epichloor-
hydrine) 

X   X  X X     

Chroomverbindingen (als Cr) X   X        
Cyaniden X   X        
Dichloormethaan (DCM) X        X   
Fenol en fenolaten x   X     X   
Fluorantheen X   X   x     
Ftlalaten X        X   
Halogeenvebindin-
gen(organisch) 

        x   

Koperverbindingen (als Cu) X        X   
Methylbromide (broommethaan) X   X        
Methyloxiraan (propyleenoxide) X   X     X   
Naftaleen X        X   
Nikkelverbindingen (als Ni) X X    X   X X  
Oxiraan (ethyleenoxide) X   X     X   
Ozon X        X   
Styreen X        X   
Tetrachlooretheen (PER) X   X     X   
Tolueen X     X      
Trichloorbenzenen (TCB’s) X   X        
Trichlooretheen X   X     X   
Trichloormethaan X   X   X     
Zinkverbindingen (als Zn) X     X      
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Regionalisatie van de gegevens per jaar: 
In onderstaande tabellen wordt op jaarbasis weergegeven op welk ni-
veau gegevens in principe beschikbaar zijn op de publieke website. 
NB: Dit zonder de embargo’s op de publicatie van specifieke cijfers, zo-
als in bovenstaande tabellen is toegelicht! 
 
Overzicht van emissiegegevens actueel aanwezig in de emissietabel 

                                
Gebiedsindeling(lucht) 

1990 
1995 

2000 2005 2010 
2015 
2016 

Nederland + + + + 
Provincies + + + + 
Gemeenten + + + + 
Vierkanten (5 km) + + + + 
Vierkanten (1 km) - - - + 
Bedrijfsemissies + - - + 

Gebiedsindeling(water) 
1990 
1995 

2000 2005 2010 
2015 
2016 

Nederland + + + + 
Provincies + + + + 
Waterkwaliteitsbeheerders + + + + 
Deelstroomgebieden + + + + 
Afwateringseenheden + + + + 
Bedrijfsemissies + + + + 

Gebiedsindeling(bodem) 
1990 
1995 

2000 2005 2010 
2015 
2016 

Nederland + + + + 
Provincies + + + + 
Gemeenten + + + + 
Vierkanten (5 km) + + + + 
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Bijlage 6. Stoffen per verplichting 

De ER bevat veel meer dan de onderstaande lijst (alleen al ruim 200 bestrijdingsmiddelen). De voor lucht bekende inter-
nationale verplichtingen beperkt zich tot de onderstaande 141 stoffen: 

CAS Nummer Stofnaam UN 
FCCC 

EMEP NEC 
 

NL priori-
taire stof2  

LCP Nr. 
PRTR 

Drempel lucht 
E-PRTR  

Drempel 
lucht PRTR-
verslag  

Drempel  
water E-PRTR 

74-82-8 Methaan (CH4) X     1 100.000 100.000 - 
630-08-0 Koolmonoxide (CO) X X  X  2 500.000 10.000 - 
124-38-9 Kooldioxide (CO2) X     3 1.000.000 100.000 - 
 Fluorkoolwaterstoffen (HFK’s)  X     4 100 1 - 
   HFK-23 X     4,01 * * - 
   HFK-32 X     4,02 * * - 
430-57-9   HFK-41      4,03 * * - 
   HFK-43-10mee      4,04 * * - 
   HFK-125 X     4,05 * * - 
   HFK-134 X     4,06 * * - 
   HFK-134a X     4,07 * * - 
   HFK-143      4,08 * * - 
   HFK-143a X     4,09 * * - 
   HFK-152a X     4,10 * * - 
   HFK-227ea      4,11 * * - 
   HFK-236fa      4,12 * * - 
   HFK-245ca      4,13 * * - 
   HFK-365mfc      4,14 * * - 
10024-97-2 Distikstofoxide (N2O) X     5 10.000 10.000 - 

 
2 NL Prioritaire stoffen op basis van de lijst uit 2006; sinds 2011 geldt nieuw beleid op basis van criteria voor Zeer Zorgwekkende Stoffen  www.rivm.nl/rvs). 
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CAS Nummer Stofnaam UN 
FCCC 

EMEP NEC 
 

NL priori-
taire stof2  

LCP Nr. 
PRTR 

Drempel lucht 
E-PRTR  

Drempel 
lucht PRTR-
verslag  

Drempel  
water E-PRTR 

7664-41-7 Ammoniak (NH3) X X X X  6 10.000 10.000 - 
 Andere vluchtige organische stoffen 

dan methaan (NMVOS) 
X X X X  7 100.000 10.000 - 

11104-93-1 Stikstofoxiden (NOx/ NO2) X X X X X 8 100.000 10.000 - 
 Perfluorkoolwaterstoffen (PFK’s)  X     9 100 1 - 
   CF4      9,1 * *  
   C2F6      9,2 * *  
76-19-7   C3F8      9,3 * *  
   C4F10      9,4 * *  
   c-C4F8      9,5 * *  
678-26-2   C5F12      9,6 * *  
355-42-0   C6F14      9,7 * *  
2551-62-4 Zwavelhexafluoride (SF6) X     10 50 10 - 
7446-09-5 Zwaveloxiden (SOx / SO2) X X    11 150.000 20.000 - 
 Totaal stikstof      12 - - 50.000 
7723-14-0 Totaal fosfor      13 - - 5.000 
 Chloorfluorkoolwaterstoffen (HCFK’s)      14 1 1 - 
 Chloorfluorkoolstoffen (CFK’s)      15 1 1 - 
 Halonen      16 1 1 - 
7440-38-2 Arseen en zijn verbindingen (als As)  (X)  X  17 20 20 5 
7440-43-9 Cadmium en zijn verbindingen (als 

Cd) 
 X  X  18 10 1 5 

7440-47-3 Chroom en zijn verbindingen (als Cr)  (X)  X  19 100 100 50 
7440-50-8 Koper en zijn verbindingen (als Cu)  (X)  X  20 100 100 50 
7439-97-6 Kwik en zijn verbindingen (als Hg)  X  X  21 10 1 1 
7440-02-0 Nikkel en zijn verbindingen (als Ni)  (X)  X  22 50 50 20 
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CAS Nummer Stofnaam UN 
FCCC 

EMEP NEC 
 

NL priori-
taire stof2  

LCP Nr. 
PRTR 

Drempel lucht 
E-PRTR  

Drempel 
lucht PRTR-
verslag  

Drempel  
water E-PRTR 

7439-92-1 Lood en zijn verbindingen (als Pb)  X  X  23 200 50 20 
7440-66-6 Zink en zijn verbindingen (als Zn)  (X)  X  24 200 200 100 
15972-60-8 Alachloor      25 - - 1 
309-00-2 Aldrin  X    26 1 1 1 
1912-24-9 Atrazine      27 - - 1 
57-74-9 Chlordaan  X    28 1 1 1 
143-50-0 Chloordecon      29 1 1 1 
470-90-6 Chloorfenvinfos      30 - - 1 
85535-84-8 Chlooralkanen C10-C13      31 - - 1 
2921-88-2 Chloorpyrifos      32 - - 1 
50-29-3 DDT  X    33 1 1 1 
107-06-2 1,2-Dichloorethaan (EDC)    X  34 1.000 1.000 10 
75-09-2 Dichloormethaan (DCM)    X  35 1.000 1.000 10 
60-57-1 Dieldrin  X    36 1 1 1 
330-54-1 Diuron      37 - - 1 
115-29-7 Endosulfaan      38 - - 1 
72-20-8 Endrin  X    39 1 1 1 
 Gehalogeneerde organische verbin-

dingen (als AOX) 
     40 - - 1.000 

76-44-8 Heptachloor      41 1 1 1 
118-74-1 Hexachloorbenzeen (HCB)  X    42 10 10 1 
87-68-3 Hexachloorbutadieen (HCBD)      43 - - 1 
608-73-1 1,2,3,4,5,6-Hexachloorcyclohexaan 

(HCH) 
 X  X  44 10 10 1 

58-89-9 Lindaan      45 1 1 1 
2385-85-5 Mirex      46 1 1 1 
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CAS Nummer Stofnaam UN 
FCCC 

EMEP NEC 
 

NL priori-
taire stof2  

LCP Nr. 
PRTR 

Drempel lucht 
E-PRTR  

Drempel 
lucht PRTR-
verslag  

Drempel  
water E-PRTR 

 PCDD + PCDF (Dioxinen + Furanen) 
(als Teq) 

 X  X  47 0,0001 0,00001 0,0001 

608-93-5 Pentachloorbenzeen      48 1 1 1 
87-86-5 Pentachloorfenol (PCF)  (X)    49 10 10 1 
1336-36-3 Polychloorbifenylen (PCB’s)  X  X  50 0,1 0,1 0,1 
122-34-9 Simazine      51 - - 1 
127-18-4 Tetrachloorethyleen (PER)    X  52 2.000 2.000 10 
56-23-5 Tetrachloormethaan (TCM)    X  53 100 100 1 
12002-48-1 Trichloorbenzenen (TCB’s) (alle iso-

meren) 
     54 10 10 1 

71-55-6 1,1,1-Trichloorethaan    X  55 100 100 - 
79-34-5 1,1,2,2-Tetrachloorethaan      56 50 50 - 
79-01-6 Trichloorethyleen      57 2.000 2.000 10 
67-66-3 Trichloormethaan    X  58 500 500 10 
8001-35-2 Toxafeen      59 1 1 1 
75-01-4 Vinylchloride    X  60 1.000 1.000 10 
120-12-7 Antraceen      61 50 50 1 
71-43-2 Benzeen    X  62 1000 500 200 ** 
 Gebromeerde difenylethers (PBDE)      63 - - 1 
9016-45-9 Nonylfenol en Nonylfenolethoxylaten 

(NP/NPE’s) 
     64 - - 1 

100-41-4 Ethylbenzeen      65 - - 200 ** 
75-21-8 Ethyleenoxide   X   66 1.000 1.000 10 
34123-59-6 Isoproturon      67 - - 1 
91-20-3 Naftaleen      68 100 100 10 
 Organische tinverbindingen (als to-      69 - - 50 
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CAS Nummer Stofnaam UN 
FCCC 

EMEP NEC 
 

NL priori-
taire stof2  

LCP Nr. 
PRTR 

Drempel lucht 
E-PRTR  

Drempel 
lucht PRTR-
verslag  

Drempel  
water E-PRTR 

taal Sn) 
 Di(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP)      70 10 10 1 
 Fenolen (als totaal C)    X  71 - 100 20 
 Polycyclische aromatische koolwater-

stoffen (PAK’s)  
     72 50 1*** 5 

   Benzo(a)pyreen  X  X  72,1 50 1  
   Benzo(b)fluorantheen  X    72,2 50 1  
   Benzo(k)fluorantheen  X    72,3 50 1  
   Indeno(1,2,3-cd)pyreen  X    72,4 50 1  
108-88-3 Tolueen    X  73 - 10.000 200 ** 
688-73-3 Tributyltin en zijn verbindingen      74 - - 1 
 Trifenyltin en zijn verbindingen      75 - - 1 
 Totaal organisch koolstof (TOC) (als 

totaal C of COD/3) 
     76 - - 50.000 

1582-09-8 Trifluralin      77 - - 1 
1330-20-7 Xylenen      78 - - 200 ** 
60-00-4 Chloriden (as totaal Cl)      79 - - 2.000.000 
 Chloor en zijn anorganische verbin-

dingen (als HCl) 
     80 10.000 10.000 - 

1332-21-4 Asbest    X  81 1 1 1 
 Cyaniden (als totaal CN)      82 - - 50 
16984-48-8 Fluoriden (als totaal F)      83 - - 2.000 
 Fluor en zijn anorganische verbindin-

gen (als HF) 
   X  84 5.000 5.000 - 

74-90-8 Waterstofcyanide (HCN)      85 200 200 - 
 Fijn stof (PM10)  X  X  86 50.000 5.000 - 
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CAS Nummer Stofnaam UN 
FCCC 

EMEP NEC 
 

NL priori-
taire stof2  

LCP Nr. 
PRTR 

Drempel lucht 
E-PRTR  

Drempel 
lucht PRTR-
verslag  

Drempel  
water E-PRTR 

 Totaal stof      X 86,1  5.000 ****  
1806-26-4 Octylfenolen en Octylfenolethoxyla-

ten 
     87 - - 1 

206-44-0 Fluorantheen    X  88 - - 1 
465-73-6 Isodrin      89 - - 1 
36355-01-8 Hexabroombifenyl      90 0,1 0,1 0,1 
191-24-2 Benzo(g,h,i)peryleen      91 - - 1 
107-02-8 Acroleïne (acrylaldehyd)    X  92 1 1 - 
107-13-1 Acrylonitril (2-propeennitril)    X  93 100 100 - 
74-85-1 Etheen    X  94 1.000 1.000 - 
50-00-0 Formaldehyde (methanal)    X  95 100 100 - 
100-42-5 Styreen    X  96 500 500 - 
 Zwaveldioxide X X X X X 11,1    
 Seleenverbindingen als SE  (X)        
 Gechloreerde paraffines, C1-C3  (X)        
 Elemental Carbon (EC)  X        
 Uiterst fijn stof (<2,5 UM)  X X   86,2    
 Fijn stof (<10 UM)  X        
 Grof stof (>10 UM)    X      
 Roet  X        
 PFK 14 (Perfluormethaan) X         
 PFK 116 (Perfluorethaan) X         
 PFK 218 (Perfluorpropaan) X         
 Perfluorbutaan X         
 Perfluorpentaan X         
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CAS Nummer Stofnaam UN 
FCCC 

EMEP NEC 
 

NL priori-
taire stof2  

LCP Nr. 
PRTR 

Drempel lucht 
E-PRTR  

Drempel 
lucht PRTR-
verslag  

Drempel  
water E-PRTR 

 Perfluorhexaan X         
 PFK 318 (Octafluorcyclobutaan) X         
 Propyleenoxide (Methyloxiraan)    X      
 Ozon    X      
 Zwavelwaterstof    X      
 Ftalaten + Ftaalesters    X      
 Chloorbenzenen    X      
 Totaal aantal stoffen 25 25+8 5 42 3 124 91 94 70 

X ‘Harde’ verplichting 
(X) ‘Zachte’ verplichting of nationale bevraging 
* Rapportage voor de afzonderlijke stoffen is vereist indien de drempelwaarde voor de stofgroep (HFK's of PFK's) wordt overschreden. 

** 
Rapportage voor de afzonderlijke verontreinigende stoffen is vereist indien de drempelwaarde voor BTEX (de sommatieparameter voor ben-
zeen, tolueen, ethylbenzeen en xyleen) wordt overschreden. 

*** 

4 PAK’s worden gerapporteerd, namelijk benzo(a)pyreen, benzo(b)fluorantheen, benzo(k)fluorantheen en Indeno(1,2,3-cd)pyreen. Voor de 
stofgroep PAK's geldt een drempelwaarde van 1. Indien daarnaast een van de vier componenten afzonderlijk de drempelwaarde van 1 
overschrijdt, dient ook over deze stof individueel te worden gerapporteerd. 

**** Rapportage van totaal stof is vereist indien de drempelwaarde voor fijn stof (PM10) wordt overschreden. 
 Stoffen waarvoor de NL een lagere drempelwaarde hanteert dan de EG-verordening PRTR 
 Stoffen uit het MJV die gehandhaafd blijven bovenop de stoffen uit bijlage II van de EG-verordening PRTR 
 Stof met internationale verplichtingen naar lucht die niet via het integraal PRTR verslag worden bevraagd (deels via een stofgroep als PFK’s 
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Bijlage 7. Belangrijkste registraties en modellen in gebruik 

Inleiding  
De ER is afhankelijk van een groot aantal enquêtes, statistieken en modellen die bij derden worden onderhouden. Het 
gaat hier onder andere om CBS-statistieken met activiteitendata. Als een enquête, statistiek of model verdwijnt dan zal 
de ER naar een vervanging moeten zoeken. Dit is echter niet altijd toegestaan: Nederland heeft zich onder het Kyoto-
verdrag verplicht om – binnen een handelsperiode – de methodiek voor de bepaling van emissies in stand te houden. Om 
onze afhankelijkheid van derden te inventariseren werden de werkveldtrekkers jaarlijks gevraagd aan te geven van wel-
ke informatie zij gebruik maakten. De eventuele kosten die hiermee gepaard gaan zijn terug te vinden onder de verbe-
terpunten van de Taakgroep Ruimtelijke Verdeling. 

Bij de gegevens waarvan CBS eigenaar is, is eerst de CBS-statistieknaam gegeven of het onderdeel waarvan het onder-
deel is; daarna is de ER-benaming (cf. eerdere werkplannen) tussen haakjes vermeld. 

Nr. Naam gegeven, statistiek of model Eigenaar Taakgroep 
In  
Methode 

In  
definitieve 
dataset 

In voor-
lopige 
dataset 

Ruim
telijk Gedeeld 

Kosten    
project 
(k€) 

1 Composteermodel RWS ENINA ? + -   + 0 
2 Jaarlijkse Handelsstromenonderzoek naar de 

handel in fluorverbindingen in Nederland 
RWS ENINA + - +   + 0 

3 model emissies en energie AVI's RWS ENINA ? + -   + 0 
4 onderzoek fracties huishoudelijk restafval RWS ENINA - - +   + 0 
5 sorteeranalyses huishoudelijk restafval RWS ENINA + + -   + 0 
6 Stortgasmodel RWS ENINA ? + -   + 0 
7 WAR afvalstoffenregistratie  RWS ENINA + + -   + 0 
8 Stortplaatsen (locatie en emissie stortgas) RWS Ruimtelijke 

verdeling 
+ + - Ja + 0 

9 Bestrijdingsmiddelen landbouw NMI (verdeling 
en emissie naar lucht en water) ***** 

Wageningen 
Environmental 
Research 

Landbouw + - + Ja + 4 

10 Bodem C kaart Wageningen 
Environmental 
Research 

Landbouw + + +   + 0 
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Nr. Naam gegeven, statistiek of model Eigenaar Taakgroep 
In  
Methode 

In  
definitieve 
dataset 

In voor-
lopige 
dataset 

Ruim
telijk Gedeeld 

Kosten    
project 
(k€) 

11 Bodemgebruik (locatie) (LGN7) * Wageningen 
Environmental 
Research 

Landbouw + -   Ja + 0 

12 Basiskaart natuur Wageningen 
Environmental 
Research 

Landbouw + + +   + 0 

13 GIAB+ (Verdeling en emissie uit stal en op-
slag) 

Wageningen 
Environmental 
Research 

Landbouw + - - Ja + 40 

14 STONE af- en uitspoeling (N en P, zware meta-
len) *** 

Wageningen 
Environmental 
Research/PBL 

MEWAT + - + Ja + 0 

15 N- en P-gehalten rundveemengvoer op basis 
van voederwaardeprijzen 

ASG Landbouw + + -   + 0 

16 chartervaart Nederland Beroepsver-
eniging Bin-
nenvaart 

Verkeer + - +   + 0 

17 Olie en gaswinning continentaal plat, goedkeu-
ring EMJV data SODM en FO-I 

bevoegd gezag ENINA - + +   + 0 

18 e-MJV bevoegd gezag ENINA en 
MEWAT 

- + +   + 0 

19 Voederwaarden ruwvoer en krachtvoer Eurofins Agro/ 
Centraal Vee-
voeder Bureau 

Landbouw + + -   - 0 

20 Eiwit-verteerbaarheid diverse voeders Centraal Vee-
voeder Bureau 

Landbouw + + -   + 0 

21 Verkoopdata aangeleverd door BMWT BMWT Verkeer + + +   + 0 
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Nr. Naam gegeven, statistiek of model Eigenaar Taakgroep 
In  
Methode 

In  
definitieve 
dataset 

In voor-
lopige 
dataset 

Ruim
telijk Gedeeld 

Kosten    
project 
(k€) 

22 Branche-statistieken VVVF (ver van Verfabri-
kanten), NCV (Ned cosmetica ver), NVZ (Ned 
ver v Zeepfabrikanten), NAV (Ned Aerosol 
vereniging), VNL (ver Ned lijmindustrie) etc 

branche-
organisaties 

ENINA + + +   + 0 

23 Oppervlakken zink verschillende toepassingen 
met extrapolaties 

Branche orga-
nisatie 

MEWAT + - +   + 0 

24 lozingen vanuit tandartspraktijken, info bran-
chevereniging gecombineerd met schattingen 

Branchevere-
niging tandart-
sen 

MEWAT + - +   + 0 

25 Energiebalans [NEH energiestatistieken] CBS ENINA + + +   + 0 

26 Statistiek Duurzame Energie CBS ENINA + + +   + 0 
27 Statistiek Bodemgebruik [Bodemgebruik 

(arealen) (LGN6) *] 
CBS Landbouw + - + Ja + 0 

28 Landbouwtelling [CBS Landbouwtelling] CBS Landbouw + +    Ja + 0 
29 Transport en gebruik van dierlijke mest [data 

Verwerking dierlijke mest] 
CBS Landbouw + + +   + 0 

30 Landbouwtelling [Glastuinbouw areaal grond-
gebruik onder glas] 

CBS Landbouw + - + Ja + 0 

31 Oogstraming akkerbouw en landbouwgewas-
sen (akkerbouwgewas-
sen/tuinbouwgewassen/graslandgewassen) 

CBS Landbouw + + +   + 0 

32 Transport en gebruik van dierlijke mest [Sta-
tistiek Dierlijke mest (productie en transport)] 

CBS Landbouw + + +   + 0 

33 Statistiek Graslandgebruik [Graslandop-
brengst] 

CBS Landbouw + + -   + 0 

34 Landbouwtelling [Beweiding van melkkoeien 
en jongvee] 

CBS Landbouw + + -   + 0 



RIVM Briefrapport 2018-0062 

Pagina 76 van 97 

Nr. Naam gegeven, statistiek of model Eigenaar Taakgroep 
In  
Methode 

In  
definitieve 
dataset 

In voor-
lopige 
dataset 

Ruim
telijk Gedeeld 

Kosten    
project 
(k€) 

35 CBS-omschrijving ontbreekt [Oppervlak kan-
toorgebouwen NL extrapolatie] 

CBS MEWAT + - +   - 0 

36 Openbare zuivering van afvalwater [CBS-
enquete Zuivering van afvalwater] 

CBS MEWAT + - +   + 0 

37 Particuliere zuivering van afvalwater [CBS-
enquete Zuiveringsslib van bedrijven en instel-
lingen: zuiveringscapaciteit] 

CBS MEWAT + - +   + 0 

38 Statistiek Bodemgebruik [Oppervlak industrie-
terrein NL extrapolatie] 

CBS MEWAT + - +   + 0 

39 PRODCOM Productiestatistieken industrie CBS MEWAT + + +   - 0 
40 Verkeersprestaties vrachtwagens en trekkers 

[D-tabellen Eurostat ] 
CBS Verkeer + + +   + 0 

41 Verkeersprestaties personenauto's [Continu 
vakantie-onderzoek] (vormt onderdeel van nr 
53 Model berekening buitenlanders in NL voor 
personenwagens) 

CBS Verkeer + + +   + 0 

42 Binnenvaart (statistiek) [Sagitta binnenbren-
gen (onderdeel pub.bestand)] 

CBS Verkeer +       + 0 

43 Binnenvaart (statistiek) [afgelegde weg bin-
nenscheepvaart NL] 

CBS Verkeer + - +   + 0 

44 Luchtvaart (statistiek) [CBS detailbestand 
vliegtuigbewegingen per vliegveld] 

CBS Verkeer + + +   + 0 

45 Binnenvaart (statistiek) [CBS publicatiebe-
stand bewerkt door RWS-DVS] 

CBS Verkeer + + +   + 0 

46 Energiestatistieken [Elektriciteitsverbruik van 
elektrisch voortbewogen treinen, trams en me-
tro’s] 

CBS Verkeer + - +   + 0 

47 Verkeersprestaties vrachtwagens en trekkers 
[Enquête wegvervoer] 

CBS Verkeer + + +   + 0 
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Nr. Naam gegeven, statistiek of model Eigenaar Taakgroep 
In  
Methode 

In  
definitieve 
dataset 

In voor-
lopige 
dataset 

Ruim
telijk Gedeeld 

Kosten    
project 
(k€) 

48 Binnenvaart (statistiek) [IVS-data verrijkt met 
afstanden (publicatiebestand)] 

CBS Verkeer -       + 0 

49 Binnenvaart (statistiek) [Maandstaten binnen-
vaart verrijkt met afstanden (voor pub. Be-
stand)] 

CBS Verkeer -       + 0 

50 Verkeersprestaties autobussen (statistiek) 
[Model berekening buitenlanders in NL voor 
autobussen] 

CBS Verkeer + + +   + 0 

51 Verkeersprestaties personenwagens (statis-
tiek) [Model berekening buitenlanders in NL 
voor personenwagens]; zie ook nr 43 

CBS Verkeer + + +   + 0 

52 Verkeersprestaties vrachtwagens en trekkers 
[Model berekening transitverkeer] 

CBS Verkeer + + +   + 0 

53 Verkeersprestaties personenwagens (statis-
tiek) [MON/OVG (Statline: totale vervoers-
prestatie van de Nederlandse bevolking)] 

CBS Verkeer + + +   + 0 

54 Binnenvaart (statistiek) [Vaarintensiteit bin-
nenscheepvaart] 

CBS Verkeer + - +   + 0 

55 Binnenvaart (statistiek) [Vaartuigkilometers op 
Nederlands grondgebied uitgesplitst naar na-
tionaal en internationaal transport] 

CBS Verkeer + + +   + 0 

56 Verkeersprestaties totaal [Verkeersintensiteit] CBS Verkeer + - +   + 0 
57 Verkeersprestaties bestelauto's [Verkeerspres-

taties bestelauto's (Statline)] 
CBS Verkeer + + +   + 0 

58 Verkeersprestaties personenauto's [Verkeers-
prestaties personenauto's (Statline)] 

CBS Verkeer + + +   + 0 

59 Verkeersprestaties vrachtwagens en trekkers 
[Verkeersprestaties vrachtauto's en trekkers 
(Statline)] 

CBS Verkeer + + +   + 0 
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Nr. Naam gegeven, statistiek of model Eigenaar Taakgroep 
In  
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In  
definitieve 
dataset 

In voor-
lopige 
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Ruim
telijk Gedeeld 

Kosten    
project 
(k€) 

60 Verkeersprestaties autobussen (statistiek) 
(Statline) 

CBS Verkeer + + +   + 0 

61 Verkeersprestaties personenauto's Verkeers-
prestaties personenwagens 'oldtimers' (CBS-
website-maatwerk) 

CBS Verkeer + + +   + 0 

62 Verkeersprestaties bedrijfsbestelauto's [ver-
keersprestaties bedrijfsbestelauto's naar be-
drijfstak en leeftijd van het voertuig] 

CBS Verkeer + + +   + 0 

63 Aardoliegrondstoffen en producten [Afzet van 
motorbrandstoffen, Statline] 

CBS Verkeer + + +   + 0 

64 Statistiek Duurzame Energie [Afzet van bio-
brandstoffen, Statline] 

CBS Verkeer + + +   + 0 

65 Verkeersprestaties motorfietsen (in ontwikke-
ling) [Verkeersprestaties motorfietsen (maat-
werk)] 

CBS Verkeer + + +   + 0 

66 Verkeersprestaties speciale voertuigen (in 
ontwikkeling) [Verkeersprestaties speciale 
voertuigen (nieuwe gegevens in 2013)] 

CBS Verkeer + + +   + 0 

67 Verkeersprestaties motorfietsen (in ontwikke-
ling) [Verkeersprestaties bromfietsen (maat-
werk)] 

CBS Verkeer + +   Nee - 0 

68 Continu Onderzoek Rookgewoonten [Aantal 
gerookte sigaren p.p.] 

CBS WESP + +- +   + 0 

69 Woning Onderzoek Nederland (WoON) [Aantal 
woningen NL, aantal houtkachels, houtver-
bruik] 

CBS WESP/MEWA
T 

+ - + Ja + 0 

70 Energiestatistieken; klantenbestanden [Ener-
gieverbruik woningen (gas en elektriciteit)] 

CBS WESP     + Ja + 0 
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71 Statistiek Slachtingen [kg vleesconsumptie 
p.p.] 

CBS WESP + +- +   + 0 

72 CBS-naamgeving niet bekend [Penetratiegraad 
vaatwassers in Nederland] 

CBS WESP + - +   + 0 

73 Verkoop van industriële producten (PRODCOM) 
[Verkoopcijfers vuurwerk] 

CBS WESP + - + Nee  + 0 

74 Bevolkingsstatistiek [aantal inwoners NL] CBS WESP/ENINA + + + Ja + 0 

75 Statistiek Internationale Handel [Overig (o.a. 
in- en uitvoer veevoedergrondstoffen, meng-
voederproduktie, individuele cijfers en emis-
siecijfers uit andere werkvelden binnen de 
Emissieregistratie)] 

CBS Landbouw + + +   + 0 

76 Onderzoek verplaatsingsge-
drag/mobilitietsdonderzoek NL [Verkeerspres-
taties bromfietsen (MON/OVG-data  t/m 
2007)] 

CBS/TNO Verkeer + + +   + 0 

77 ERI-Water Deltares MEWAT + - +   - 0 
78 ER-I ER ENINA + + +   - 0 
79 Mestregio (begrenzing) ER Landbouw + - - Ja + 0 
80 Rioleringseenheden ER MEWAT + - + Ja + 0 
81 Sluizen (locatie) ER MEWAT + - + Ja + 0 
82 Schietbanen (locatie) ER WESP + - + Ja + 0 
83 Economisch dossier FEDAGRIM FEDAGRIM Verkeer + ? +   + 0 
84 Verkoopdata aangeleverd door Fed. Agrotech-

niek 
Federatie 
Agrotechniek 

Verkeer + + +   + 0 

85 Uitloging verduurzaamd hout waterbouw Geen actuele 
gegevens 

WESP + - + Nee  + 0 

86 Lood- en zinkemissies door jacht KNJV Landbouw + + +   + 0 
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87 Niet-landbouwbodems Wageningen 
Environmental 
Research 

Landbouw ? + +   + 0 

88 Scheepswerven Geen actuele 
gegevens 

MEWAT + - +   - 0 

89 Vliegvelden - overige velden (incl. militaire) 
op- en overslag van brandstof 

TNO Verkeer +       + 0 

90 Bosbrandstatistieken GroenMonitor Landbouw -   +     0 
91 Binnenvaart passagiers- en veerboten Geen actuele 

gegevens 
Verkeer -         0 

92 Verdamping benzine recreatievaart SRN Verkeer + + +   + 0 
93 Recreatievaart uitlaatgassen SRN Verkeer + + +   + 0 
94 Morsingen havens Amsterdam Gemeentelijk 

havenbedrijf  
MEWAT + - +   - 0 

95 Morsingen havens Rotterdam Gemeentelijk 
havenbedrijf  

MEWAT + - +   - 0 

96 actieve binnenvloot Nederland IVW Verkeer + - +   + 0 
97 Postcodegebieden (4ppc)  Kadaster Ruimtelijke 

verdeling 
- - + Ja + 0 

98 Provinciegrenzen  Kadaster Ruimtelijke 
verdeling 

- - + Ja + 0 

99 Topografische kaarten (top10 en top 25)  Kadaster Ruimtelijke 
verdeling 

- - + Ja + 0 

100 Adres- en coördinatenbestand BAG Kadaster WESP/ENINA + + + Ja + 0 
101 Woningtype- en bouwjaar (geomarktprofiel) * Kadaster ENINA + -   Ja + 0 
102 Handelsregister * Kamer van 

Koophandel 
ENINA       Ja + 0 
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103 Recreatievaart (ligplaatsen jachthavens) Stichting Re-
creatievaart 
Nederland 

Verkeer + - + Ja + 0 

104 Verbruik enkelvoudige krachtvoer t.b.v. rund-
vee, varkens, kippen 

LEI Landbouw + + -   + 0 

105 model MAMBO *** LEI Landbouw + - - Ja + 0 
106 Data bewerkt uit VIRIS-bestand door LEI-

DLO+ Visserij in cijfers 
LEI Verkeer + + +   + 3 

107 Kunstmeststatistiek LEI/CBS Landbouw + + +   + 0 
108 Statistiek Kunstmest (in- en uitvoer, productie 

en afzet) 
LEI-WUR Landbouw + + +   + 0 

109 kg verkocht N2O Lindegas WESP + +- +   + 0 
110 Voerjaaroverzicht (gebruik: N- en P-gehalten 

mengvoer hokdieren) 
RVO Landbouw + + -   + 0 

111 MFV data - nieuwe cyclus EZ-directie 
AGRO kennis 

Landbouw + + +   + 0 

112 Export van dierlijke mest CBS/RVO Landbouw + + +   + 0 
113 Transport van dierlijke mest CBS/RVO Landbouw + + +   + 0 
114 Statistieken Crematoria LVC (landelijk ver v 

Crematoria) 
LVC  WESP + + +   + 0 

115 Zeescheepvaart berekening nationale totalen 
en ruimtelijke verdeling voor broeikasgassen, 
verzurende stoffen en PM10 op Nederlands 
Continentaal Plat, overige Noordzee (OSPAR 
II) en grote Nederlandse havengebieden (obv 
AIS-data Rijkswaterstaat en schepenbestand 
van LMUI (Lloyds)). 

MARIN, TNO Ver-
keer/MEWAT 

+ + + Ja + 40 

116 Inventarisatie energiegebruik ministerie van 
Defensie 

MinDef Verkeer + + +   + 0 
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117 Jaarlijkse CH4 emissierapportage aardgasdis-
tributie 

Netbeheer Ne-
derland  

ENINA + - +   + 0 

118 Omzetcijfers en reinigingsmethodieken chemi-
sche wasserijen 

Netex jaarver-
slag 

WESP + +- +   + 0 

119 kg afgedankt koel/vriesapparatuur NVMP WESP - +- +   + 0 
120 Vochtrijk krachtvoer OPNV Landbouw + + -   + 0 
121 Meemesten sloten, mestcijfers uit berekenin-

gen MAMBO 
PBL MEWAT + - +   + 0 

122 Depositie van N, Cu, Zn en Cd op landbouw-
grond, v. Jaarsveld (N) en Berkhout (zware 
metalen) 

PBL/RIVM Landbouw + + +   + 0 

123 Beschikbaar gekomen krachtvoedergrondstof-
fen (diervoederstatistieken)  

PDV/HPA Landbouw + + +   + 0 

124 Mengvoerproductie per diersoort Nevedi Landbouw + + -   + 0 
125 N- en P-gehalten in mengvoer graasdieren Nevedi Landbouw + + -   + 0 
126 Melkproductie RVO Landbouw + + -   + 0 

127 Bestanden actief park van bromfietsen en mo-
torfietsen + verkoopcijfers 

RAI/BOVAG Verkeer + +   Nee + 0 

128 Kentekenregistratie RDW (Statline: Motorvoer-
tuigen; totaaloverzicht per periode en naar 
technische kenmerken) 

RDW/CBS Verkeer + + +   + 0 

129 SO2-concentratie lucht: RIVM Landelijk Meet-
net Luchtkwaliteit 

RIVM Landbouw + - + + + 0 

130 meetgegevens regenwatermeetnet RIVM RIVM Landbouw + - -   + 0 
131 NMI bestrijdingsmiddelen, verkoopcijfers via 

Plantenziektenkundige dienst 
RIVM Landbouw + + +   + 0 

132 SO2-concentratie lucht: RIVM Landelijk Meet-
net Luchtkwaliteit 

RIVM Landbouw + - +   + 0 
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133 Ziekenhuizen RIVM WESP + - + Ja + 0 
134 IVS-data (EMS-protocol niet toegepast tot nu 

toe) 
RWS Verkeer +       + 0 

135 Binnenvaart (vaarwegkilometers), BIVAS mo-
del 

RWS Dienst 
Verkeer en 
Scheepvaart 

Verkeer + - + Ja + 0 

136 Spoorwegen (locatie en voertuigkilometers DbVision (via 
RIVM/ILG) 

Verkeer + - + Ja + 0 

137 Wegen en actualisatie verkeerssamenstelling Dat Mobility Verkeer + - + Ja + 0 
138 % inwoners op septic tanks RWS Water-

dienst 
MEWAT + - +   + 0 

139 RWZI berekend (effluent) RWS Water-
dienst 

MEWAT + - +   + 0 

140 Waterkwaliteitsbeheerders (begrenzing) RWS Water-
dienst 

Ruimtelijke 
verdeling 

- - + Ja + 0 

141 Afwateringseenheden (begrenzing) RWS Water-
dienst/ER 

MEWAT - - + Ja + 0 

142 Ingezameld bilgewater en schroefasvet SAB  MEWAT + - +   - 0 
143 Statistical Annual Review Schiphol Schiphol group Verkeer + + +   + 0 
144 Statistisch Jaarverslag Schiphol Schiphol group Verkeer + + +   + 0 
145 Database van de NAP (kilometerstanden Nati-

onale Autopas) 
Stichting NAP Verkeer + + +   + 0 

146 Aantal gerookte sigaretten Stivoro WESP + +- +   + 0 
147 OPS berekening op aanvraag TNO  Landbouw + + + +  + 0 
148 Depositie naar oppervlaktewater , bodem en 

riool ***** 
TNO  MEWAT + - + Ja + 5 

149 Zeescheepvaart (havens, visserij, emissies 
naar water) WSA aantallen en type schepen  

TNO  MEWAT + - + Ja + 0 

150 Vliegvelden (emissies naar lucht) TNO  Verkeer + - +   + 0 
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151 Zeescheepvaart (havens, visserij, emissies 
naar lucht) aantallen schepen 

TNO  Verkeer + - + Ja + 0 

152 Olie en gaswinning op land en zee (locatie en 
gewonnen hoeveelheden) 

TNO en EZ ENINA + - + Ja + 0 

153 Recreatievaart (vaarwegkilometers) Stichting Re-
creatievaart 
Nederland 

Verkeer + - + Ja + 0 

154 Versit+ (emissiefactoren wegverkeer) TNO-EST Verkeer + + +   + 0 
155 Gemeentegrenzen+B181 Topografische 

Dienst Kadas-
ter (TDKN) 

Ruimtelijke 
verdeling 

- - + Ja + 0 

156 % onthard water VEWIN MEWAT + - +   + 0 
157 corrosie waterleidingen kantoorgebouwen, % 

onthard water 
VEWIN MEWAT + - +   + 0 

158 m3 drinkwater uit groundwater VEWIN MEWAT + +- +   - 0 
159 Gegevens baggervrachten  via RWS-NZ MEWAT - + +   - 0 
160 Gegevens baggervrachten verspreiding op 

Noordzee 
via RWS-NZ MEWAT - + +   - 0 

161 Gegevens NAT-vluchten tbv omvang morsin-
gen zoute wateren 

via RWS-NZ MEWAT + + +   - 0 

162 Verstedelijkingscontouren IenW Ruimtelijke 
verdeling 

+ - + Ja + 0 

163 Bouwprognoses VROM VROM WESP + + +   + 0 
164 Jaarlijkse/2-jaarlijkse Voortgangsrapportage 

Grafische Industrie 
VROM/Fugro-
Ecoplan 

ENINA - - +   - 0 

165 Verbruik bestrijdingsmiddelen via Evaluatie 
Duurzame Gewasbescherming 

NVWA Landbouw + - -   + 0 

166 Verdeling typen rioolstelsel t.b.v. Effluenten 
RWZI berekend 

WD MEWAT + - +   + 0 
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167 Binnenvaart morsingen overige binnenwate-
ren, aantal incidenten op RWS wateren 

WD MEWAT + - -   + 0 

168 DONAR-database met stofconcentraties en af-
voeren rivieren  

RWS MEWAT + - +   + 0 

169 Riviervrachten via vrachtberekening met mo-
del iBEVER 

WD MEWAT + - +   + 0 

170 model NEMA (spreadsheetmodel voor bereke-
ning nationale ammoniakemissie) 

werkgroep 
NEMA 

Landbouw + + +   + 0 

171 WUM-excretiecijfers werkgroep 
WUM 

Landbouw + + +   + 0 

172 Kerncijfers Toerisme & recreatie, Factsheet 
watersportindustrie 

HISWA MEWAT + - +   + 0 

173 bosmodel Wageningen 
Environmental 
Research 

Landbouw             

174 Emissiefactoren kunstmest WUR Landbouw             
175 Organische stof gehalten mest WUR Landbouw             
176 Methaan productie potentieel WUR/ASG Landbouw             
177 Methaan conversie fractie mest WUR/ASG Landbouw             
178 Methaan conversie fractie in pens WUR/ASG Landbouw             
179 Gewasarealen akker- en tuinbouw [CBS Land-

bouwtelling] 
CBS Landbouw             

180 Gewasrest WUR/LEI Landbouw + + +   - 0 
181 N inhoud gewas WUR/LEI Landbouw             
182 Leaching fractie [STONE] WUR/LEI Landbouw             
183 Verdeling mest over gras en bouwland [MAM-

BO monitoring mestmarkt] 
WUR/LEI Landbouw             

184 Emissiefactoren mesttoediening WUR Landbouw             
185 Emissiefactoren stal WUR/ASG Landbouw             
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186 Mestopslag [CBS Landbouwtelling] *** CBS Landbouw + - -   - 0 
187 Emissiefactoren mestopslag WUR Landbouw             
188 TAN WUR/ASG Landbouw             
189 Mineralisatie/immobilisatie WUR Landbouw             
190 Dieraantallen [CBS Landbouwtelling] CBS Landbouw + + +   - 0 
191 Beweiding melkkoeien en jongvee [CBS Land-

bouwtelling] 
CBS Landbouw + - -   - 0 

192 Samenstelling enkelvoudige krachtvoeders 
(droog en nat) 

LEI Landbouw             

193 Opbrengst snijmaïs per regio NW en ZO LEI Landbouw             
194 Statistiek melkleveringen aan fabrieken [vet- 

en eiwitgehalte] 
CBS Landbouw + - -   - 0 

195 Samenstelling mengvoer en enkelvoudige 
voeders staldieren in Voerjaaroverzicht 

RVO/CBS/LEI Landbouw             

196 Import en export van veevoeders CBS Landbouw + - -   - 0 
197 Productie van veevoer CBS Landbouw + - -   - 0 

*** Eens per 3 jaar 
***** Eens per 5 jaar
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Bijlage 8. Vergaderkalender 2018 
Vergaderdata Taak- en werkgroep overleggen voor 2018 (met uitzondering van de taakgroep Verkeer en vervoer) 

  januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 
za                       1 
zo       1  2e 

Paasdag 
    1         2 

ma 1 Nieuw-
jaarsdag 

    2     2     1   3 WESP 
13.00-16.00 

di 2     3 1   3     2   4 
wo 3     4 2   4 1   3   5 
do 4 1 1 5 Emis-

sie-
sympo-
sium 
Water 

3   5  TgL 
09.00-
12.30 

2   4 1 6 Trendana-
lyse 
definitieve 
cijfers 

vr 5 2 2 6 4 1 6  Voorlo-
pige cijfers 
vastgesteld 

3   5 2 7 

za 6 3 3 7 5    
Bevrijdings
dag 

2 7 4 1 6 3 8 

zo 7 4 4 8 6 3 8 5 2 7 4 9 
ma 8 5 5 9 7 4 9 6 3 8 5 10 
di 9 6 6 10 ME-

WAT 
09:45-
13:00 

8 5 10 7 4 MEWAT 
09:45-
13:00 

9 6 MEWAT 
09:45-13:00 

11 

wo 10 7 Trend-
analyse  
WATER 

7 11 9 6 11 8 5 10 7 12 

do 11 8 8 ENI-
NA 
09.30-
12.30 

12 Wg 
NEMA 

10   Hemel-
vaartsdag 

7  WEM 
09.00-
12.30 

12  ENINA 
09.30-
12.30 

9 6 Wg NE-
MA 

11 ENINA 
09.30-
12.30 

8 13 

vr 12    Le-
vering 
NIR/CRF
2018 

9 9 13    Le-
vering 
NIR/CRF
2018 

11 8  Voorlo-
pige cijfers 
ge-upload 

13 10 7 12 9 14 
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  januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 
aan de 
EU 

aan de 
UNFCCC 

za 13 10 10 14 12 9 14 11 8 13 10 15 
zo 14 11 11 15 13 10 15 12 9 14 11 16 
ma 15 12 12 16 14    Start 

aanleveren 
voorlopige 
cijfers 

11 16 13 10 15 12 17 

di 16 13 13 17 15 12 17 14 11 16 13 18 
wo 17 14    Le-

vering 
NFR aan 
de 
UNECE 

14    
Leve-
ringen 
IIR201
8 aan 
de 
UNECE 
NIR201
8 aan 
de EU 

18 16 13 18 15 12 17 14 19 

do 18 15 15  TgL 
09.00-
12.30 

19 WEM 
09.00-
12.30 

17 14 19 16 13 WEM 
09.00-
12.30 

18 15 WEM 
09.00-12.30 

20 Defini-
tieve cijfers 
vastgesteld 

vr 19 16 16 20 18 15 20 17 14 19 16  Definitieve 
cijfers 
ge-upload 

21 

za 20 17 17 21 19 16 21 18 15 20 17 22 
zo 21 18 18 22 20 17 22 19 16 21 18 23 
ma 22 19 19 23 21   2e 

Pinkster-
dag 

18   Fout-
correcties 
zijn 
uitgevoerd 

23 20 17 22 19 24 

di 23 20 20 24 22 19 24 21 18 23 20 25 1e Kerst-
dag 

wo 24 21 21 25 23 20 Wg NE-
MA 

25 22 19 24 21 Wg NEMA 26 2e Kerst-
dag 

do 25 22 WEM 
09.00-
12.30 

22 26 24  TgL 
09:00-
12:30 

21 26 23 20 25  TRV 22 27 
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  januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december 
vr 26 23 23 27    

Kon-
ingsdag 

25 22 27 24 21 26 23 28   Levering 
NEC-cijfers 
in NFR naar 
de EU 

za 27 24 24 28 26 23 28   22 27 24 29 
zo 28 25 25 29 27 24 29 26 23 28 25 30 
ma 29 26 26 30  Le-

vering 
Vergrid-
de LPS-
data aan 
UNECE 

28 25 WESP 
13.00-
16.00  

30 27 24 29 26   Foutcor-
recties zijn 
uitgevoerd 

31 

di 30 27 27   29 MEWAT 
09:45-
13:00 

26 Trend-
analyse 
voorlopige 
cijfers 

31 28 25 30 27   

wo 31 28 28   30 27   29 26   Leve-
ring RIE 
(AVI en 
IPPC) aan 
de EU 

31  Start 
aanleveren 
definitieve 
cijfers 

28   

do     29     28   28 ENI-
NA 
09.30-
12.30 

27  TgL 
09.00-
12.30 

  29   

vr     30    
Leve-
ring 
defini-
tef RIE 
en 
EPRTR 
2016 
aan de 
EU 

    29   31 28   30   

za     31     30     29       
zo                 30       
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Bijlage 9. Overzicht van prioriteit 2 en 3 verbeterpunten. 

2015-25 ENINA 2 Bepalen onzekerheid bij 
stortplaatsen 

De onzekerheid bij stortplaatsen zit in de EF en dan met name de oxidatiefactor 
van de bovenafdekking. De oxidatiefactor bepaalt de mate van omzetting van 
CH4 naar CO2 in de bovenafdichting van een stortplaats. Hoe een goed onder-
zoek moet worden opgezet voor een betere bepaling van de oxidatiefactor met 
daarbij de onzekerheid heeft een eigen opdracht nodig. Hierin moet dan duidelijk 
worden waar onderzoek moet worden gedaan, op welke wijze, frequentie van 
mogelijke metingen, verdeling over het jaar en/of jaren, welke bovenafdekkingen 
zijn toegepast. De kosten voor een dergelijke opdracht zijn moeilijk in te schat-
ten maar kan mogelijk € 40.000 kosten. De daadwerkelijke metingen en verder 
onderzoek zou in de tonnen kunnen lopen, maar dit zal pas duidelijk worden op 
basis van de conclusies van het eerste onderzoek. 

2015-26 ENINA 2 AVI onzekerheden CO2 De grootte van de totale onzekerheid wordt het meest bepaald door de EF onze-
kerheid. Hierin is de onzekerheid opgebouwd uit de onzekerheid van de aandelen 
TOC per component. Om de onzekerheid per component te verlagen zou een on-
derzoek gedaan moeten worden naar de werkelijke TOC per component. Gezien 
de vele stromen en componenten moet voor veel componenten dan metingen 
worden gedaan, waarbij per component meerdere metingen. Dit is eerder (2006) 
voor enkele componenten van huishoudelijk restafval gedaan. De kosten voor 
een dergelijk onderzoek worden zeer globaal geraamd op minimaal € 50.000. De 
kosten voor een dergelijk onderzoek die ook kan bijdragen aan een verlaging van 
de onzekerheid kan oplopen tot in de tonnen. Voor betere inschatting van de 
kosten moet er beter inzicht zijn in het benodigde aantal monsters. 

2015-27 ENINA 2 AVI onzekerheden N2O De onzekerheid bij N2O is de onzekerheid van de EF. Er zijn onzekerheden van 
100% geschat voor de emissies van N2O uit de AVI’s. Ter verbetering hiervan 
kan gekeken worden naar de gemeten emissies van N2O voor AVI’s om nieuwe 
EF vast te stellen. Deze nieuwe EF is dan gebaseerd op basis van meetgegevens 
waarbij dan op basis van de onzekerheden van de meetapparatuur een onzeker-
heid voor de EF kan worden bepaald. Voor EF is voor meerdere jaren een gemid-
delde per installatie te bepalen. Dit kan dan gemiddeld worden per soort denox. 
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De schatting is dat dit € 5.000 kost. Onderzoek naar onzekerheid van meetappa-
ratuur is eerst uitzoeken welke apparatuur wordt gebruikt bij enkele AVI’s. Dan 
de onzekerheid per instrument bepalen en in de jaarmeting, en dit dan bij elkaar 
optellen. De schatting is dat dit € 15.000 kost. 

2015-28 ENINA 2 Bepalen onzekerheden com-
posteren en vergisten 

Bij composteren en vergisten zit de grootste onzekerheden bij de EF-
onzekerheden van groenmonocomposteren voor zowel CH4 als voor N2O. Dit zijn 
de installaties die alleen groenafval composteren. De nu gebruikte waarden zijn 
gebaseerd op de range van waarden gevonden in een Duitse studie, UBA 2011. 
Mogelijk kan met een nadere bestudering van de gegevens in UBA 2011 de range 
verkleind worden. De vraag blijft in hoeverre de onderzochte installaties in ABU 
2011 vergelijkbaar zijn met de Nederlandse installaties. Daarnaast kan ook een 
eigen meetcampagne in Nederland worden opgezet om de emissies bij groenmo-
nocomposteren te bepalen. Hierbij moeten dan bij meerdere installaties op 
meerdere momenten in het proces en in het jaar metingen worden gedaan. Met 
vier installaties, 6 metingen per productie (de productie is batchgewijs), en 2 te 
meten producties per jaar komt dit uit op 48 metingen. Een grove inschatting is 
dat dit minimaal € 75.000 kost. en verbetering aan de AD kant kan door een na-
dere selectie te maken van de meldgegevens. Nu wordt alleen op enkele afval-
stoffen geselecteerd. Een verbetering kan zijn om ook op verwerkers te selecte-
ren. Hierdoor wordt zekerder of de afvalstoffen ook daadwerkelijk gecompos-
teerd gaan worden. Een inschatting van de kosten is € 5.000. 

2017-48 ENINA 2 Actualiseren van de CH4-
emissies van de gasketen. 

De mogelijkheid bestaat dat naar aanleiding van de metingen die het Environ-
mental Defense Fund (EDF) heeft uitgezet in Nederland de emissies van methaan 
nader bekeken moeten worden indien de metingen niet mochten corresponderen 
met de huidige emissies. Of dit het geval zal zijn is op dit moment niet duidelijk. 

2018-03 TgL 2 Implementatie CM/GM Is voortzetting van verbeterpunt 2016-33 en 2017-20. Implementatie van nieu-
we methodiek ten behoeve van EU rapportage onder EU besluit 2013/529 en 
voorgestelde verordening EU 2016/479. 

2018-11 TgL 2 verdeling toedieningstech-
nieken 

Statistiek mesttoediening. Wijze van mest toedienen wordt niet jaarlijks uitge-
vraagd in de landbouwtelling, en er bestaat twijfel over de betrouwbaarheid van 
de resultaten. Onderzocht zal worden of er andere databronnen zijn, of hoe de 
datakwaliteit verbeterd kan gaan worden. 
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2018-12 TgL 3 weide emissiefactor herzien Er wordt in Zwitserland onderzoek gedaan naar de emissiefactor van NH3 bij be-
weiden. Mogelijk komt hieruit naar voren dat de emissiefactor in NEMA moet 
worden herzien 

2018-13 TgL 3 overschatting emissiefactoren 
mesttoediening 

Er wordt in Zwitserland onderzoek gedaan naar de emissiefactor van NH3 bij het 
toedienen van mest. Ook ECN is bij dit onderzoek betrokken. Mogelijk is de 
emissiefactor zoals die op dit moment gebruikt wordt iets overschat. Als het rap-
port uit is moet er gekeken worden of de emissiefactor aangepast moet worden. 

2018-21 MEWAT 2 Vervolgacties regionalisatie 
gewasbeschermingsmiddelen, 

vervolg op project van Alterra, welke slimme keuze kunnen er gemaakt worden 
voor verdere regionalisatie GBM 

2018-26 MEWAT 2 N+P emissies uit zeescheep-
vaart 

Voortbouwen op al aanwezig concept memo  

2018-27 MEWAT 2 emissies nutrienten uit land-
bouw- en natuurgronden 

Is nieuw modelinstrumentarium in 2018 gereed 

2018-28 MEWAT 2 Emissies uit aquaculturen Kleine bron, lage prioritieit, wel moeite om eens uit te zoeken, vooral regionaal 
probleem  

2018-30 MEWAT 2 Nutrienten glastuinbouw  Nu gebaseerd op normen ipv metingen, zijn er wel metingen, verkenning 

2018-31 MEWAT 2 Offshore Zit nu niet in de ER, verkenning  
2018-32 MEWAT 2 verduurzaamd hout Verkenning, niet bekend wat opstand is 

2018-33 MEWAT 2 niet-landbouwkundig gebruik 
GBM 

Veel in gebeurd in afgelopen jaren, wat is stand van zaken, moet er wat aange-
past worden? 

2018-34 MEWAT 2 Corrosie roestvrij staal  Areaal industrie onbekend, verkenning 
2018-35 MEWAT 2 Bottom-up approach  Past wellicht beter in delta-aanpak waterkwaliteit en zoetwater 
2018-36 MEWAT 3 Emissies diergeneesmid-

delen,  
Gebeurt op dit moment veel in, voorlopig op hold? 

2018-37 MEWAT 3 Emissies van geneesmiddelen Hier lopen al landelijk genoeg initiatieven, voorlopig op hold? hoe trends te vol-
gen? 

2018-38 MEWAT 3 Emissies van zink uit auto’s Waarschijnlijk bron die we missen? à doorgeven aan TNO om mee te nemen in 
CEDR project. 

2018-39 MEWAT 3 Emissies vanuit mestver-
werkingsinstallaties 

Levert toch regelmatig problemen op (RWZI Aarle –Rixtel), ook antibioticaresis-
tentie 
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2018-40 MEWAT 3 Verbeteringen anodes zee- 
en binnenscheepvaart 

Kleine bron, lage prioriteit 

2018-46 V&V 2 Validatie emissieberekening 
zeevaart 

Validatie van de methodiek om op basis van scheepskenmerken en vaarsnelhe-
den het energiegebruik (en bijbehorende emissies per eenheid energie) te bere-
kenen. De methodiek wordt al jaren gebruikt maar is nooit gevalideerd.  

2018-47 V&V 2 Emissiemetingen oude die-
sels 

Deze groep is onvoldoende vertegenwoordigd in de reguliere meetprogramma's 
van TNO maar is veranwoordelijk voor een groot deel van de PM en EC-emissies. 

2018-48 V&V 2 EC onderzoeksprogramma Wat wordt gemeten en hoe (per sector). Zijn de getallen vergelijkbaar 
2018-49 V&V 2 Update emissies pas-

sagiersvaart 
Onderzoek naar energiegebruik en emissies van passagiersvaart in Nederland. 

2018-50 V&V 2 Emissiefactoren NH3, CO en 
HC voor moderne voertuigen 

Nieuwe meetresultaten beschikbaar voor moderne voertuigen met SCR-kat. De 
meetdata moeten worden verwerkt tot emissiefactoren tbv de ER 

2018-51 V&V 2 Plan van Aanpak update slij-
tage-emissies 

Emissiefactoren voor PM uit slijtage zijn onzeker (slecht onderbouwd), maar slij-
tage wordt op termijn dominant in PM-emissie van verkeer. Dit project behelst 
enkele het uitwerken van een plan van aanpak. 

2018-52 V&V 2 Differentiatie emissiefactoren 
niet-snelweg 

Verfijning van emissiefactoren voor stadsverkeer en buitenweg 

2018-53 V&V 2 Update jaarkilometrages 
tweewielers obv enquetes 

Enquete is in 2012 uitgevoerd. Sindsdien geen nieuwe informatie over gebruik. 

2018-54 V&V 3 TSP emissies uit slijtage Onderzoek naar TSP emissies van slijtage 
2018-55 V&V 3 Kleine snelle bootjes Een mogelijk nieuwe relevante emissiebron voor zeescheepvaart zijn de kleine 

snelle bootjes die naar booreilanden en windmolens varen. 
2018-59 TRV 3 INITIATOR- Zware metalen 

(PM-actie) 
Zware metalen (vervolg waterkwaliteitsmodel: vooralsnog niet beschikbaar, nu 
MAMBO-STONE verdeling) 
Hiervoor is het nodig om de separate berekening van Zware metalen op te ne-
men in INITIATOR. Het huidige INITIATOR neemt de ruimtelijke toevoer van 
zware metalen via mest en depositie al impliciet mee. 

2018-62 MEWAT 3 Atmosferische depositie Atmosferische depositie (naar water en bodem) 

2018-71 TRV 2 2017-36 ruimtelijke toedeling 
LULUCF 

Ruimtelijke toedeling LULUCF 
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2018-73 ENINA 2 1.A.2.c Chemicals – liquid 
fuels – CO2, CH4, and N2O. 
Consistent maken van de 
CO2, CH4 en N2O emissie-
tijdreeksen van Chemical 
waste gases. 

Onderzoeken of er bruikbare Bedrijfsspecfieke EFs aanwezig zijn voor de oudere 
jaren op basis van huidige eMJV en ETS data.  

2018-74 ENINA 2 1. Onderzoeken of de ge-
bruikte EF (vanaf 1990) voor 
gasslip bij Consumenten cor-
rect is voor de gehele reeks. 
2. Waarom wordt deze EF 
factor alleen gebruikt bij de 
huishoudens en niet bij de 
dienstverlening. 

Toelichting: Vanaf 1990 wordt gewerkt met dezelfde factor voor gasslip bij con-
sumenten, deze factor wordt toegepast voor de totale aardgasinzet, dus niet al-
leen voor bijvoorbeeld koken.Vragen zijn:e gebruikte factor nog juist. Waarom 
wordt de factor alleen gebruikt bij de huishoudens en niet bij de dienstverlening. 
Te leveren producten: Correcte EF voor gassslip voor de gehele reeks 1990- nu 
voor zowel Consumenten als HDO. 

2018-81 TRV 2 Uitbreiding Nationaal Water 
Model 

Uitbreiding van het model met een ruimtelijke mestverdeling (uit Initiator) zodat ruimtelijke beelden 
van nitraat en fosfaatconcentratie in grond- en opppervlaktewater beschikbaar komen 
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Bijlage 10. Data externe rapportages vanuit de Emissieregistratie3  

Datum Jaar-
lijks 

Rapportage Over Aan Minis. Naam  Thema Soort levering Wie ER  

14 jan Ja Levering definitieve 
emissiecijfers tbv van de 
Nationale Rekeningen 
(en NAMEA)  

1990-
2016 

CBS EZ S. Schenau Broeikasgassen en 
grootschalige lucht-
kwaliteit 

Download vanuit ER-
besloten 

Peek 

15 jan Ja Concept NIR2016 en 
CRF2016 data t.b.v. EU 

1990–
2016 

EC IenW P. van Dam Broeikasgassen Upload door 
NIE/RVO.nl 

vZanten 

15 jan ja CO2-emissies SBI23 
(bouwmaterialen- en 
glasindustrie) 

1990-
2016 

EC EZ T. de Ligt EU-indicatoren Levering aan RVO.nl Wever 

15 feb Ja NFR spreadsheet ten 
behoeve van de NEC en 
de EMEP. 

1990–
2016 

UNECE IenW M.P.E. 
Janssens 

Grootschalige lucht-
verontreiniging 

Upload door RIVM Wever 

1 mrt Ja; van-
af 2017 

EMEP grid en Large 
Point Sources 

1990–
2016 

UNECE IenW M.P.E. 
Janssens 

Grootschalige lucht-
verontreiniging 

Upload door RIVM Wever 

1 mrt Elke 4j 
(ev 
2020) 

Evaluatie Meststoffen-
wet 

2018 PBL EZ H van 
Grinsven 

Depositie nutriënten 
vanuit ER naar Stone 

Levering aan Wage-
ningen Environmental 
Research 

vZanten 

15 mrt Ja Informative Inventory 
Report 

1990 
– 
2016 

UNECE IenW M.P.E. 
Janssens 

Grootschalige lucht-
verontreiniging 

Upload door RIVM Wever 

15 mrt Ja Definitieve NIR en CRF 
database voor EU 

1990 
– 
2016 

EC IenW P. van Dam Broeikasgassen Upload door 
NIE/RVO.nl 

vZanten 

31 mrt Ja E-PRTR 2016 EC IenW M.P.E. Bedrijfsemissie naar Upload door RIVM vZanten 
 
3 In schuin schrift staan de rapportages die via andere instituten verlopen 
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Datum Jaar-
lijks 

Rapportage Over Aan Minis. Naam  Thema Soort levering Wie ER  

Janssens lucht, water en RWZI 
+ afval  

31 mrt Jaarlijks 
op te 
vragen 

RIE (grote vuurhaarden)  2016 EC IenW M.P.E. 
Janssens 

Emissies per installatie 
SOx, NOx, PM10 

Upload door RIVM vZanten 

15 april Ja Definitieve NIR2016 en 
CRF database voor UN-
FCCC 

1990 
– 
2016 

Kli-
maat-
bureau  

IenW P. van Dam Broeikasgassen Upload door 
NIE/RVO.nl 

vZanten 

1 juli Per 6 
jaar 
(ev 
2019) 

Emissierapportage per 
afwateringsgebied t.b.v. 
KRW 

2017 EC IenW E. Roex Waterkwaliteit Kader-
richtlijn Water 

Levering Deltares, 
naar WD 

Heijstee 

31 juli Ja CRF summary table met 
voorlopige cijfers 

2017 EC IenW P. van Dam Broeikasgassen Upload door 
NIE/RVO.nl 

vZanten 

sept Per 2 
jaar 
(2018) 

Balans van de leefom-
geving 

1990-
2016 

PBL IenW M. Reudink Emissies lucht Levering tabellen en 
de emissie-bijlagen 

Peek 

30 sept Ja E-PRTR correctie 2007-
2015 

EC IenW M.P.E. 
Janssens 

E-PRTR richtlijn Upload door RIVM vZanten 

30 sept Nee RIE-levering (IPPC ver-
gunningen en AVI’s) 

2015 EC IenW M.P.E. 
Janssens 

Industriële inrichtingen Upload door 
RIVM/Fugro 

vZanten 

1 okt Ja Emissies t.b.v het OPS-
model in LED sectoren 
1*1 km2 

2016 RIVM 
GCN 

IenW W. de Vries Nationaal Samenwer-
kingsprogramma 
Luchtkwaliteit 

Interne levering RIVM 
t.b.v. OPS 

Heijstee 

1 okt Ja Emissies t.b.v. het OPS-
model in LED sectoren 
1*1 km2 

2015 RIVM 
GDN 

EZ W. de Vries Depositie van stikstof 
t.b.v. PAS: Program-
matische Aanpak Stik-
stof (Natura 2000)  

Interne levering RIVM 
t.b.v. OPS 

Heijstee 

31 okt Ja de Europese ‘State of 
the Environment’ (WISE 
SOE) 

2016 EEA IenW E. Roex Wateremissies (nutri-
enten en gevaarlijke 
stoffen) 

Levering aan RWS-
WVL 

vZanten 
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Datum Jaar-
lijks 

Rapportage Over Aan Minis. Naam  Thema Soort levering Wie ER  

1 nov Ja OSPAR 2016 OSPAR EZ I.F. Abdoel-
lakhan  

Emissies Olie- en gas-
winning naar water en 
lucht 

Levering via eMJV aan 
SodM/WD 

vZanten 

31 dec Ja Afvalrapportage op 
EURAL 

2016 Euro-
stat 

EZ CBS Vanuit het integraal 
PRTR-verslag op be-
drijfsniveau 

CBS Wever 

 continue Compendium voor de 
leefomgeving 

1990-
2016 

PBL IenW B. Jimmink Diverse emissie-
indicatoren naar lucht 
en water 

Directe levering Peek 

 continue INSPIRE rapportage in-
dustriële faciliteiten 

2016 EC IenW M.P.E. 
Janssens 

Emissies naar lucht, 
water en riool 

Via webservice vZanten 

 Ja Geregionaliseerde emis-
siegegeven voor NH3 en 
NOx t.b.v. de PAS 

2016 PAS EZ A. Van Al-
phen 

Met locatiegegevens 
en emissiekarakteris-
tieken t.b.v. het AERI-
US instrumentarium 

Via CSV vZanten 
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