Branche Convenant Groen Stoken maart 2019
De Nederlandse Haarden- en Kachelbranche
De Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK) is de brancheorganisatie voor de haarden
en kachelbranche in Nederland. Een platform waar voortdurend de kwaliteit en de installatie van CE
gekeurde hout-, pellet- en gasgestookte haarden en kachels wordt bevorderd. De activiteiten van de
NHK worden door zowel fabrikanten (NHK fabrikanten & importeurs) als detaillisten (NHK verkoop &
installatie) ondersteund. De NHK heeft momenteel 131 leden met in totaal 2.500 werknemers en €
500 miljoen omzet. De NHK is in haar rol onder anderen gespreks- en kennispartner voor diverse
stakeholders, waaronder de ministeries van I en W en EZK, RVO, NGO’s, gemeentes, verzekeraars en
de internationale brancheorganisatie (CEFACD) in Brussel.

Partijen in het convenant
1. Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche, hierin vertegenwoordigd door het
voltallige bestuur, hierna te noemen NHK;
2. Stichting Haard en Rookkanaal (NHK fabrikanten &importeurs), hierin vertegenwoordigd door
het voltallige bestuur, hierna te noemen NHK-FI;
3. Vereniging Het Sfeerverwarmingsgilde (NHK verkoop & installatie), hierin vertegenwoordigd
door het voltallige bestuur, hierna te noemen NHK-VI;
Alle partijen hierna samen te noemen: Branche partijen;

Overwegingen
Branche partijen nemen een duidelijke positie in de energietransitie in Nederland met een bijdrage
van ca 25 PJ aan hernieuwbare energie uit houtige biomassa. Het is belangrijk voor de discussie om
duidelijk af te bakenen waar de NHK zich mee bezig houdt. Houtstook en houtrook heeft vele facetten
waar de NHK geen invloed op heeft, maar wel vaak verantwoordelijk voor wordt gemaakt. De
activiteiten van de NHK (voor wat betreft houtige biomassa) wordt weergegeven in figuur 1. Dit
impliceert tevens dat er veel meer nodig is om de overlast van houtrook tegen te gaan, dan binnen het
werkgebied van de NHK mogelijk is.
Houtstook is regelmatig negatief in het nieuws. Branche partijen wensen de belasting van het milieu
en op grondstoffen door lokale verwarming met houtige biomassa te verminderen.
Met dit branche convenant willen branche partijen “goed stoken” bevorderen.
De vier pijlers onder “goed stoken” staan in alle benoemde punten centraal:
• Goed toestel
• Goede installatie
• Goede brandstof
• Goed gedrag stoker
(Bijlage I met uitleg)
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Figuur 1: Activiteiten NHK in rode cirkel

De NHK initieert zelf onderzoek op een breed vakgebied en neemt onder andere deel aan het Platform
Houtrook en Gezondheid, Schone Lucht Akkoord (SLA), Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie
(NVDE), overleg Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE), etc.
In het belang van biomassa binnen het Klimaatakkoord (aandeel biomassa in te behalen
energiedoelen) en de mogelijkheden binnen het Schone Lucht Akkoord (SLA) zijn partijen overtuigd
van de kansen die dit Branche Convenant Groen Stoken biedt.
Het succesvol behalen van de in dit branche convenant gestelde doelen hangt in belangrijke mate af
van deelname van stakeholders en overheden. Het is cruciaal dat zij dit beleid ondersteunen. Dit
Branche Convenant Groen Stoken wordt dan ook gezien als een opmaat voor een Green Deal, waarin
de NHK zich samen met betrokken partijen en overheden verbindt om de gestelde doelen te behalen.

Partijen zien onderstaande probleemgebieden en verbinden zich aan de volgende intenties en
doelstellingen

Probleemgebieden
1. Emissies uit verbranding door lokale verwarming met houtige biomassa;
2. Houtrookoverlast;
3. Duurzaamheid van houtige biomassa staat ter discussie.

Doelstellingen

1. Een reductie van 50% in 2030 ten opzichte van de emissies welke zijn genoemd in het RVO
Kennisdocument 2018;
2. Samen met de overheid (landelijk en regionaal) een actieve inzet om overlast tegen te gaan;
3. Samen met de overheid er naar streven dat stookhout en pellets, gebruikt in onze toestellen, in
2022 gegarandeerd duurzaam zijn.

Maatregelen om doelstellingen te bereiken
1. Een reductie van 50% in 2030 ten opzichte van de emissies welke zijn genoemd in het RVO
Kennisdocument;
a. Ecodesign richtlijn voor toestellen die vaste brandstoffen gebruiken (EU2015/1185) vanaf
2020 vervroegd in Nederland invoeren (toelichting in Bijlage II);
i. Branche partijen zullen geen toestellen/stookplaatsen meer verkopen en/of
installeren die niet voldoen aan de Ecodesign richtlijn.
ii. Branche partijen handhaven d.m.v. een sanctiebeleid in stappen:
1. Waarschuwing
2. Royement (en blacklist)
b. Classificatie systeem invoeren, Ecodesign Ready met sterrensysteem labels op basis van
rendement en emissies, conform een nieuw op te zetten systeem in Europa (dit wordt
momenteel door de internationale brancheorganisatie CEFACD opgezet);
c. Innovaties stimuleren die per 2025 de invloed van de gebruiker tijdens stoken beperken;
d. Inruilprogramma voor niet-Ecodesign toestellen om vervanging van oude toestellen door
schonere te stimuleren;
e. Geen 2e hands haarden en kachels die niet voldoen aan Ecodesign meer verhandelen.

2. Samen met de overheid (landelijk en regionaal) een actieve inzet om overlast tegen te gaan;
a. Actieve deelname aan het Platform Houtrook en Gezondheid;
b. DE-erkenning en DE-certificering van de installateur bevorderen;
Sinds 2013 heeft de NHK een door KvINL geaccrediteerde vakopleiding die voor wat betreft
biomassa gekoppeld is aan de Europese Duurzame Energie (DE) erkenning en certificering. Dit
opleidings- en certificeringsstelsel is door de NHK ontwikkeld en is een belangrijke pijler onder
de Green Deal Ontwikkeling Decentrale Duurzame Warmte- en Koude technieken, waarbinnen
de NHK een actieve rol invult.
c. Verplicht aanbieden van stooktrainingen bij verkoop aan consumenten;
d. Slechte installaties weren door verplichte invoering van de DE-erkenning / -certificering;
e. Met de overheid afspraken maken over:
i. Klachtenregistratie (centraal meldpunt en uniform protocol);
ii. Mediation / klachtbegeleiding in pilots bij gemeenten;
iii. Rookoverlast vrije wijken.

3. Samen met de overheid er naar streven dat stookhout en pellets gebruikt in onze toestellen, in
2022 gegarandeerd duurzaam zijn;
a. Onderzoeken wat de herkomst is van het stookhout in NL;
b. Het bevorderen van het gebruik van droog en geschikt stookhout en de juiste pellets door
het invoeren en/of bevorderen van een kwaliteitslabel. Daarvoor bijvoorbeeld
onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor een duurzaamheidslabel;
i. Er is een EU duurzaamheidslabel in de maak vanuit de hout- en pellet leveranciers
(uitbreiding van het ENplus kwaliteitslabel)
c. Het “NHK bos” jaarlijks steunen met 2.500 bomen totdat een dergelijk systeem rond is, in
ieder geval tot 2022.
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