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Emissies naar lucht door verkeer en vervoer, 2005
Indicator | 10 juli 2007
U bekijkt op dit moment een archiefversie van deze indicator. De actuele indicatorversie met
recentere gegevens kunt u via deze link [1] bekijken.
Het wegverkeer veroorzaakt het leeuwendeel van de emissies naar lucht door de doelgroep Verkeer
en vervoer. Uitzonderingen hierop vormen fijn stof en zwaveldioxide.
Kooldioxide (CO2)
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1,1
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0,1
0,6
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0,1
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8,1
1,6
16
0,3
4,3
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8,3

Bron: CBS, Emissieregistratie
CBS/MNC/jul07/0129
1) Conform de IPCC-richtlijnen.
2) Alleen verplaatsingen met plaats van vertrek en van aankomst binnen Nederland.
3) Conform de NEC-richtlijnen.
4) Vluchtige organische stoffen exclusief methaan (ook wel NMVOS genoemd).
5) Geen verzurende stof; berekend volgens de NEC-richtlijnen.
6) Kottervisserij, inclusief emissies op het Nederlands deel van het Continentaal Plat (NCP).
7) Emissies door dieseltractie en slijtage van bovenleidingen.
8) Emissies door starts, landingen en taxiën van vliegtuigen en het gebruik van interne transportmiddelen op
vliegvelden.

Bijdragen verkeers- en vervoerscategorieën
Het wegverkeer is veruit de belangrijkste veroorzaker van emissies binnen de doelgroep Verkeer en
vervoer. In de emissie van stikstofoxiden door verkeer en vervoer is het aandeel van personenauto's
en vrachtvoertuigen respectievelijk 20 en 40%. Bij alle andere stoffen is de personenauto veruit de
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belangrijkste bron (50 à 80%).

[indicator=nl0126]

Bijdrage verkeer en vervoer aan de totale Nederlandse emissies
in 2005 (niet in de tabel)
Verkeer en vervoer (incl. mobiele werktuigen) draagt voor een aanzienlijk deel bij aan de totale
emissies van koolmonoxide (56%), stikstofoxiden (60%), VOS (exclusief methaan) (29%) en fijn stof
(34%). De bijdrage aan de totale emissie van zwaveldioxide is circa 10%. Verder is de doelgroep
Verkeer en vervoer verantwoordelijk voor ruim 20% van de totale (IPCC-)kooldioxide-emissie. De
genoemde percentages zijn alle exclusief de emissies door de zeescheepvaart.
De zeescheepvaart (niet meegenomen in het totaal volgens de IPCC- en NEC-richtlijnen) is een
substantiële bron van emissies van fijn stof en zwaveldioxide.

[indicator=nl0127]

Oorzaken van emissies
[indicator=nl0126]
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Relevante informatie

Meer emissiesgegevens vindt u in StatLine [8] (CBS) en het Datawarehouse [4]
(Emissieregistratie).
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Technische toelichting
Technische toelichting
Er is een verschil in de berekening van de broeikasgasemissies volgens de IPCC en de emissies van
verzurende en overige stoffen volgens de NEC-richtlijn. De IPCC-emissies door wegverkeer worden
berekend op basis van de afzet van motorbrandstoffen; de NEC-emissies worden berekend op basis
van het aantal voertuigkilometers op Nederlands grondgebied. De methodiek voor de berekening
van de emissies door wegverkeer wordt jaarlijks aangepast. De meest recente
methodiekbeschrijving geeft het rapport Klein, J., et al. (Klein et al., 2006a). Er is hiervan tevens een
Engelse vertaling beschikbaar (Klein et al.,2006b).In 2007 zijn dankzij nauwkeuriger gegevens over
het aantal gereden kilometers en nieuwe inzichten over de uitstoot van luchtverontreinigende
stoffen per voertuigkilometer de ramingen van de emissies van milieuverontreinigende stoffen door
het wegverkeer over de periode 1990-2005 naar beneden bijgesteld (Klein, 2007).

Referentie van deze webpagina
CBS, PBL, RIVM, WUR (2007). Emissies naar lucht door verkeer en vervoer, 2005 [9] (indicator 0129,
versie 10 , 10 juli 2007 ). www.clo.nl. Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), Den Haag; PBL
Planbureau voor de Leefomgeving, Den Haag; RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu,
Bilthoven; en Wageningen University and Research, Wageningen.

Bron-URL:https://www.clo.nl/indicatoren/nl012910
Links
[1] https://www.clo.nl/indicatoren/nl0129 [2] http://statline.cbs.nl/StatWeb/Table.asp?STB=G1,G2&a
mp;LA=nl&amp;DM=SLNL&amp;PA=7062&amp;D1=0-10&amp;D2=a&amp;HDR=T [3] http://statlin
e.cbs.nl/StatWeb/table.asp?STB=G1,G2&amp;LA=nl&amp;DM=SLNL&amp;PA=70946ned&amp;D1=
a&amp;D2=a,!1-14&amp;D3=a&amp;HDR=T [4] http://www.emissieregistratie.nl/ [5] http://www.cbs
.nl/nl-NL/menu/themas/natuur-milieu/methoden/dataverzameling/overigedataverzameling/2006-methoden-emissies-mobiele-bronnen-nederland-pub.htm [6] http://www.cbs.n
l/en-GB/menu/themas/natuur-milieu/methoden/dataverzameling/2006-11-methoden-rapport-verkeereng1.htm [7] http://www.cbs.nl/nl-NL/menu/themas/natuurmilieu/publicaties/artikelen/archief/2007/2007-2197-wm.htm [8] http://statline.cbs.nl/ [9]
https://www.clo.nl/indicatoren/nl012910

Pagina 3 van 3

