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Aan bod komt:

• Wanneer duurzaamheid aantonen?

• Waar gaan de eisen over?

• Hoe toon je duurzaamheid aan?

• Gebruik goedgekeurde certificaten

• CBI’s, accreditatie en erkenning

• Beleidsontwikkelingen NL en Europa

• Vragen



Wanneer duurzaamheid aantonen?

• Bij- en meestook in 
kolencentrales> 100 MW tot 
maximaal 25 PJ (ca 3-3,5 
Mton). Niet opnieuw 
opengesteld. 

• Ketel industriële stoom uit 
houtpellets > 5 MW voor 
warmte en gecombineerde 
opwekking

• branders op houtpellets > 5 MW 
voor warmte en gecombineerde 
opwekking



Duurzaamheidseisen na overeenstemming 
overheid, NGO’s en bedrijfsleven bij SER 
opgenomen in milieuwetgeving in het kader 
van het Energieakkoord

Duurzaamheidseisen vastgelegd in 
Besluit en Ministeriële Regeling: 
conformiteitsbeoordeling vaste 
biomassa voor energietoepassingen



Hoe toon je duurzaamheid aan?

CONFORMITEITSJAARVERKLARING

• Energieproducent aan RVO.nl

• Lijst duurzame biomassaleveringen 
(tonnages, energieopwekking)

• Wijze van aantoning (certificaten bv)

• Ondertekend door onafhankelijke derde 
(CBI)



Conformiteitsjaarverklaring (CJV)

• Vereisten aan deze verklaring staan in 2.6.4 verificatieprotocol 
te downloaden van www.rvo.nl/duurzaamheidseisen

• Gebruik format en handleiding van www.mijn.rvo.nl/sde

Let op: Overige wettelijke subsidie-eis (basis voor tarief): 

Voor het hele jaar max 15% van duurzame productie (op 
energiebasis)  is van biomassa afvalhout (A-hout).



De hele keten toont duurzaamheid aan



Duurzaam bosbeheer cruciaal



Duurzaamheidseisen aan biomassa in de SDE

Negatieve effecten voorkomen door eisen voor:

- Broeikasgasemissies over hele keten

- Effect koolstof en verandering landgebruik (bij bossen)

- Duurzaam bosbeheer (biodiversiteit)

- Bodemkwaliteit (bij reststromen natuur en agrarisch)

- Ketenbeheer (traceerbaarheid, massabalans)



Welke biomassastromenWelke eisen afhankelijk van de herkomst

CO2 Koolstof Beheer CoC

1 Bossen Ja Alle Bos Alle

2 Bossen < 500 hectare Ja Muv
ILUC

Bos Alle

3 Rest natuur en 
landschap

Ja n.v.t. Bodem Alle

4 Rest agrarisch Ja n.v.t. Bodem Alle

5 Rest en afval biogeen Ja n.v.t. n.v.t. Alle



Eerste schakel in de toeleveringsketens

Hout uit het bos

Gebruikt hout

Reststromen

houtzagerij Pellet mill Opslag Transport
Energieproductie

CBI

Certificaat of 

verificatieverklaring

CBI

Certificaat of 

verificatieverklaring

CBI

Conformiteits-

jaarverklaring

RVO

SDE subsidie

- Voor hout uit bos is de bosbeheerder de eerste gecertificeerde schakel in de keten

- Voor resthout uit houtzagerijen en gebruikt hout is de biomassaproducent (pellet mill) de eerste 

gecertificeerde schakel in de keten. Daar begint het aantonen

- Dus als hout uit gecertificeerd bos komt (categorie 1) moet de pellet mill aantonen dat hout uit een 

gecertificeerd bos komt. Bij biomassa van de houtverwerkende industrie (categorie 5) hoeft de pelletmill dat 

niet te doen.



Certificatie in combinatie met verificatie

Afbeelding 3 De combinatie van de scopes van de aanwezige certificaten en verificatieverklaringen samen dekken alle eisen aan de 

levering biomassa. Een voorbeeld voor een levering biomassa categorie 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Let op, indien 12.2 en/of 12.4 en/of 12.6 onder verificatie plaatsvinden, dan dien ook 12.5 onder deze zelfde 
verificatie plaats te vinden. 
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Verificatieprotocol

Verificatieprotocol 
duurzaamheid 
vaste biomassa voor 
energietoepassingen 
 
In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 

December 2017 
 

 

Versie december 2017:

- www.rvo.nl/duurzaamheidseisen

- van toepassing op geproduceerde 

energie  zodra de 

overgangsperiode is opgeheven

Versie overgangsperiode:

- Opvraagbaar bij RVO

- Van toepassing op geproduceerde 

energie tijdens de 

overgangsperiode (tot publicatie 

AU SDE+ , erkenningen, 

goedgekeurde schema’s)

- Overgangsperiode: kamerbrief 

van 18 maart 2016.

http://www.rvo.nl/duurzaamheidseisen
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2016/03/18/kamerbrief-over-implementatie-duurzaamheidscriteria-vaste-biomassa-voor-energietoepassingen


Borging in de keten

• Massabalans: goed boekhouden

• Meer informatie over massabalans 

in de Leidraad chain of custody



Waar staan VP, format en handleiding

• www.rvo.nl/duurzaamheidseisen

• www.mijn.rvo.nl/sde

• FAQ op www.rvo.nl/duurzaamheidseisen

• duurzaamheidvastebiomassa@rvo.nl

http://www.rvo.nl/duurzaamheidseisen
http://www.mijn.rvo.nl/sde
mailto:duurzaamheidvastebiomassa@rvo.nl


CBI, accreditatie, erkenning

Minister

Certificaten Verificatie-
protocol

Conformiteitsbeoor-
delingsinstantie (CBI)

Conformiteitsjaarverklaring

Commissie

Accreditatie +
Publiek toezicht



Duurzaamheid lokale biomassa chips

https://www.kasalsenergiebron.nl/nieuws/duurzaamheidsas

pecten-van-houtige-biomassa-in-de-glastuinbouw/



Bio-energie ontwikkelingen



Bron: ETP IEA 2016



Nationale energieverkenning/ECN 2017
Aandeel bio-energie in NL tot nu toe?



Projectie (Junginger Universiteit Utrecht)









Bedankt voor uw aandacht


