
 

Titel: Harmonisatiebesluit 3  
Versie: 2.0 
Datum: 31-01-2022 
Status: Definitief 1 

 

Juiste jaartal voor toepassen emissiefactoren en regels voor herberekening van 
emissiefactoren. 

In § 5.2 van Handboek 3.1 staat dat voor toepassing van emissiefactoren in principe gebruik 
dient te worden gemaakt van www.co2emissiefactoren.nl1 waarbij de meest accurate 
uitkomst leidend is. Deze emissiefactoren worden jaarlijks vernieuwd en in de praktijk leidt 
dit soms tot onduidelijkheid m.b.t. de vraag uit welk jaar deze factoren dienen te komen 
voor een specifieke emissie-inventaris. 
 
Daarnaast staat vermeld onder welke voorwaarden wijzigingen in emissiefactoren 
aanleiding kunnen geven tot herberekening. Het is niet altijd duidelijk wanneer deze 
voorwaarden bereikt worden, dus voor welke emissiefactoren herberekening nodig is en op 
welk moment deze herberekening dient plaats te vinden. 

De emissiefactoren die in het begin van een betreffend jaar gepubliceerd2 worden gelden 
voor de emissie-inventaris van de rest van dat betreffende jaar. Bijvoorbeeld: 
emissiefactoren die in januari 2021 gepubliceerd worden zijn geldig voor de emissie-
inventaris over 2021 en kunnen dus niet gebruikt worden voor de emissie-inventaris over 
bijv. 2020. 
 
Indien er sprake is van emissiefactoren waarvoor SKAO op haar website aangeeft dat 
herberekening van toepassing is (zie Handboek 3.1, § 5.2.3 voor de criteria) dan dienen deze 
specifieke factoren met terugwerkende kracht aangepast te worden. Dit geldt in ieder geval 
voor het referentiejaar en eventuele tussenliggende jaren mogen optioneel aangepast 
worden. Indien de herberekening alleen geldt voor factoren die in een bepaalde periode zijn 
gepubliceerd wordt dit gespecificeerd. De herberekening dient uiterlijk gelijktijdig met het 
opstellen van de eerstvolgende emissie-inventaris plaats te vinden waarbij de nieuwste 
factoren gebruikt worden, maar dit mag ook eerder gedaan worden.  
 
Op de SKAO-website wordt onder normatieve documenten een overzicht per jaar 
bijgehouden van emissiefactoren waarvoor op enig moment sprake is geweest van een 
voorgeschreven herberekening. Ook wordt aangegeven voor welke jaren herberekening is 
voorgeschreven. 

 
1 Hierbij geldt conform dit addendum voor België: www.co2emissiefactoren.be 
2 Op www.co2emissiefactoren.nl worden de lijsten per jaar bijgehouden onder de pagina 'Wijzigingen Overzicht' 

http://www.co2emissiefactoren.nl/
https://www.skao.nl/nl/documenten
https://skb-skao-belgie.ams3.digitaloceanspaces.com/media/Documenten%20-%20nieuw%20logo/skao_addendum_NL_01.pdf
https://co2emissiefactoren.be/
https://www.co2emissiefactoren.nl/
https://www.co2emissiefactoren.nl/wijzigingen-overzicht/
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In januari 2021 worden 100 gewijzigde emissiefactoren gepubliceerd waarvan 89 factoren 
gewijzigd zijn als gevolg van gewijzigde marktomstandigheden, bijvoorbeeld door een 
schoner productieproces dat sinds dat jaar gebruikelijk is (geen herberekening) en 11 als 
gevolg van een methodewijziging, bijvoorbeeld door een vernieuwd wetenschappelijk inzicht 
(wel herberekening).  
 
Een certificaathouder, met als referentiejaar 2018, stelt jaarlijks in februari een nieuwe 
emissie-inventaris op en past daarom in februari 2022 alle 100 factoren toe op zijn 
emissie-inventaris over 2021. Daarnaast moet hij uiterlijk in februari 2022 de 11 factoren die 
met terugwerkende kracht zijn gewijzigd, toepassen op zijn referentiejaar 2018. Hij kon er 
optioneel voor kiezen om deze 11 factoren al eerder (in 2021) toe te passen op zijn 
referentiejaar en eventuele tussenliggende jaren.  
Indien hij halfjaarlijks een emissie-inventaris opstelt, bijv. in juli 2021 over de eerste helft 
van 2021, dan had hij op dat moment de herberekening met de 11 factoren al moeten 
toepassen. 

De emissiefactor voor ‘OV algemeen’ is in januari 2021 door gewijzigde 
marktomstandigheden gewijzigd met als nieuwe waarde 15 gram per reizigerskilometer. 
Deze vervangt de oude waarde van 36 gram per reizigerskilometer die gepubliceerd was in 
2017. De oude waarde wordt toegepast in emissie-inventarissen over de periode 2017-2020 
en de nieuwe waarde in emissie-inventarissen van 2021 en verder, totdat wederom een 
nieuwe factor gepubliceerd wordt. 

De emissiefactor voor diesel zoals gemiddeld verkrijgbaar bij de pomp in Nederland was 
vanaf publicatie in 2015 3,230 kg/liter. In januari 2021 is door een methodewijziging een 
nieuwe factor gepubliceerd van 3,309 kg/liter over de periode 2015-2019 en vanwege 
dezelfde methodewijziging én een gewijzigde blend van diesel aan de pomp (diesel B7) is 
een tweede factor gepubliceerd van 3,262 kg/liter die geldig is vanaf 2020. Zodra een 
certificaathouder de emissiefactoren uit januari 2021 gebruikt (bijv. in juli 2021 of januari 
2022) dient hij dus de 2 nieuwe factoren toe te passen met terugwerkende kracht. 
De oude factor uit 2015 is dus niet meer geldig en wordt in emissie-inventarissen van 2015-
2019 vervangen voor 3,309kg/liter en voor de emissie-inventaris van 2020 voor 3,262 
kg/liter (dus: verplicht voor het referentiejaar indien dat 2015 of later is en optioneel voor 
tussenliggende jaren). 
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