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Programma

• NEN & normen
• NEN & biomassa
• NTA 8003:2008 "Classificatie van 

biomassa voor energietoepassing"
• NTA 8080:2009 "Duurzaamheidscriteria 

voor biomassa t.b.v. energiedoeleinden"
• Vragen



  

NEN & normen (1)

NEN…
• ... is Nederlands Normalisatie-instituut
• ... begeleidt het maken van afspraken over 

producten en werkwijzen => normen
• ... is neutraal, professioneel en dynamisch
• ... is Nederlandse vertegenwoordiging in 

Europese (CEN & CENELEC) en mondiale 
(ISO & IEC) normalisatie



  

NEN & normen (2)

Normen…
• … zijn documenten met afspraken over 

producten, diensten en systemen
• ... zijn te gebruiken op vrijwillige basis
• ... dragen bij aan:

– (inter)nationale concurrentievermogen
– innovatie

– veiligheid, gezondheid en milieu
– imago

• ... zijn WTO-conform 



  

NEN & normen (3)

Normalisatie…
• … is een open proces => alle belang-

hebbende partijen uitgenodigd mee te 
doen t.b.v. groot draagvlak

• … is afspraken maken o.b.v. consensus => 
afwezigheid van voortgezette oppositie

• … is transparant => afspraken zijn publiek 
beschikbaar en becommentarieerbaar



  

NEN & normen (4)

Daarom normen:

Overkomen van 
handelsbarrières



  

NEN & biomassa (1)

3 normcommissies bij NEN Energiewinning:
• NC 310 028 “Vloeibare en gasvormige 

brandstoffen, smeermiddelen en verwante 
producten”

• NC 310 029 “Vaste biobrandstoffen”
• NC 310 383 “Duurzaamheidscriteria voor 

biomassa”



  

NEN & biomassa (2)

Normalisatiewerkzaamheden NC 310 028:
• CEN/TC 19 “Gaseous and liquid fuels, 

lubricants and related products of 
petroleum, synthetic and biological origin” 
=> o.m. normen met kwaliteitseisen en 
testmethoden voor FAME, ethanol voor 
blending, E85 en nieuwe biobrandstoffen

• ISO/TC 28 “Petroleum products and 
lubricants” => werkprogramma 
biobrandstoffen in ontwikkeling



  

NEN & biomassa (3)

Normalisatiewerkzaamheden NC 310 029:
• Nationale normen (bijv. NTA 8003)
• CEN/TC 335 “Solid biofuels” en 

CEN/TC 343 “Solid recovered fuels” 
=> normen voor terminologie, monster-
neming & karakterisering, classificatie, 
specificaties en kwaliteitsborging

• ISO/TC 238 “Solid biofuels” => 
werkprogramma vergelijkbaar met CEN; 
inbreng van Europese normen



  

NEN & biomassa (4)

Normalisatiewerkzaamheden NC 310 383:
• Nationale normen (bijv. NTA 8080) 

(formeel geen taak van NC 310 383 maar aparte groep)

• CEN/TC 383 “Sustainably produced 
biomass for energy applications” => 
normen voor duurzame biomassaproductie 
en conformiteitsbeoordeling

• ISO/PC “Sustainability criteria for biofuels” 
=> preliminary meeting in juni



  

NTA 8003:2008 (1)

NTA 8003:2008 “Classificatie van biomassa 
voor energietoepassing”

• Herziening versie 2003:
– Beter toepasbaar voor SDE-regeling
– Geschikt maken voor nieuwe ontwikkelingen

• Werkgroep met 21 leden:
– Energiebedrijven & brancheverenigingen
– Overheid
– Inspecterende instanties
– Onderzoeks- en adviesbureaus

• Tijdsbestek circa 6 maanden 



  

NTA 8003:2008 (2)

• Classificatiesysteem voor indelen en 
classificeren van biomassastromen als 
brandstoffen voor energiewinning

• Te gebruiken door:
– Aanbieders en afnemers biomassa
– Transporteurs en technologieleveranciers 
– Rijksoverheid 
– Vergunningverleners

• Bijlage met invulformulier 
classificatiesysteem biomassa



  

NTA 8003:2008 (3)

• Indeling classificatiesysteem:
– Typologie en herkomst [3-cijferig, tabel 1]
– Vochtgehalte [massapercentage (A of S)]
– Stookwaarde [in MJ/kg (A, B of S)]

– Verschijningsvorm [korte omschrijving plus evt. 
afmeting in cm]

Voorbeeld: 

122 / 15,0 (S) / 17,4 (B) / chips [dmax < 5,0]

groepsnummer 122: vers, zacht loofhout (populier of wilg)

A = analyse; B = berekening; S = schatting 



  

NTA 8003:2008 (4)

• Hoofdcategorieën tabel 1:
– [100] Hout/bosbouw
– [200] Biomassa uit land- en tuinbouw
– [300] Mest

– [400] Slib
– [500] Biomassa uit industrie
– [600] Organisch afval uit huishoudens en 

bedrijven
– [700] Overig
– [800] Samengestelde stromen

– [900] Solid recovered fuels



  

NTA 8080:2009 (1)

NTA 8080:2009 “Duurzaamheidscriteria voor 
biomassa t.b.v. energiedoeleinden”

• Aanleiding: behoefte aan toetsbare eisen 
voor certificatie duurzame biomassa

• Werkgroep met 22 leden:
– Energiebedrijven en oliemaatschappijen
– Biomassaproducenten
– Maatschappelijke organisaties
– Overheid
– Certificerende instellingen
– Onderzoeks- en adviesbureaus

• Tijdsbestek circa 7 maanden 



  

NTA 8080:2009 (2)

• Eisen voor duurzame biomassa (vast, 
vloeibaar en gasvormig) t.b.v. van 
energiedoeleinden (elektriciteit, warmte & 
koude en transportbrandstof)

• Te gebruiken door:
– Primaire biomassaproducenten
– Bewerkers/ verwerkers van biomassa
– Transporteurs van en handelaren in biomassa
– Producenten van duurzame energie en 

biotransportbrandstoffen



  

NTA 8080:2009 (3)

• Vertaling Cramer criteria in toetsbare eisen:
– Broeikasgasemissies (andere eisen dan Cramer)
– Concurrentie lokale toepassingen (gerelateerd 

aan indirecte effecten)
– Biodiversiteit
– Milieu
– Welwaart
– Welzijn

• Eisen van toepassing op primaire 
biomassaproducent m.u.v. broeikasgas-
balans (keteninspanning)



  

NTA 8080:2009 (4)

Bijzonderheden:
• 'Small-holders':

– Vrijstelling van aantal eisen
– Mogelijkheid tot groepscertificatie

• Reststromen:
– Alleen eisen t.a.v. broeikasgasbalans & behoud 

bodemkwaliteit
– Pragmatische aanpak door opname 'lijst met 

uitzonderingen' in bijlage o.b.v. NTA 8003:2008

• Belanghebbendenconsultatie door zowel 
producent als certificerende instelling



  

NTA 8080:2009 (5)

Vervolgstappen:
• Opzetten certificatieschema (NTA 8081) 

=> planning: gereed voor SDE 2010
• Publiceren Engelstalige NTA 8080

=> planning: juni 2009
• Inbrengen NTA 8080 in CEN en ISO

=> draft Engelse versie beschikbaar voor 
werkgroepen CEN



  

Vragen?

Jarno Dakhorst NEN Energiewinning

jarno.dakhorst@nen.nl energy@nen.nl

+31-15-2690245 +31-15-2690326

www.nen.nl
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