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Samenvatting 

Het National Inventory Report 2020 (NIR2020) bevat de rapportage van 

broeikasgasemissies (CO2, N2O, CH4 en de F-gassen) over de periode 
1990 tot en met 2018. De emissiecijfers in de NIR 2020 zijn berekend 
volgens de methoderapporten behorend bij het 'National System' dat is 

voorgeschreven in het Kyoto Protocol. In de methoderapporten zijn de 
berekeningswijzen vastgelegd voor zowel het basisjaar (1990) als voor 
de emissies in de periode tot en met 2018. De methoderapporten zijn 
opgenomen in Annex 7 en ook elektronisch beschikbaar op de website 

http://www.rvo.nl/nie 

National Inventory Report (NIR) 

Dit rapport over de Nederlandse inventarisatie van broeikasgasemissies 
is op verzoek van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
(EZK) opgesteld om voor 2020 te voldoen aan de nationale 
rapportageverplichtingen van het Klimaatverdrag van de Verenigde 

Naties (UNFCCC), het Kyoto Protocol en het Bewakingsmechanisme 
Broeikasgassen van de Europese Unie. De emissies in dit rapport zijn 
berekend conform de rapportagerichtlijnen van de UNFCCC en de 2006 

IPCC Richtlijnen voor Nationale Broeikasgassen Inventarisatie. 

Dit rapport bevat de volgende informatie: 
• trendanalyses voor de emissies van broeikasgassen in de periode

1990-2018;
• een analyse van zogenaamde sleutelbronnen en de onzekerheid

in hun emissies volgens de 'Benaderingen 1 en 2'-methodiek van
de 2006 IPCC Richtlijnen;

• documentatie van gebruikte berekeningsmethoden, databronnen
en toegepaste emissiefactoren;

• een overzicht van het kwaliteitssysteem en de validatie van de

emissiecijfers voor de Nederlandse Emissieregistratie;
• overzicht van de herberekeningen van de broeikasgasemissies als

gevolg van de meest recente wijzigingen in de
berekeningsmethoden.

De NIR bevat ook de informatie die voorgeschreven is volgens artikel 7 

van het Kyoto Protocol (deel 2 van dit rapport). Hiermee voldoet 

Nederland aan alle rapportagerichtlijnen van de UNFCCC. 

Een losse annex bij dit rapport bevat elektronische data over emissies 
en activiteit data in het zogenaamde Common Reporting Format (CRF), 

waar door het secretariaat van het VN-Klimaatverdrag om wordt 
verzocht. In een aparte annex worden ook de methodiek rapporten 
meegeleverd. In de bijlagen bij dit rapport is onder meer een overzicht 
van de belangrijkste bronnen ('sleutelbronnen') en onzekerheden in de 

emissie opgenomen. 

De NIR gaat niet specifiek in op de invloed van het gevoerde 
overheidsbeleid op de emissies van broeikasgassen; meer informatie 
hierover is te vinden in de Balans van de Leefomgeving 2018 (opgesteld 
door het Planbureau voor de Leefomgeving, PBL), de zevende Nationale 
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