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Geachte mevrouw Mansveld, 

 

Vanuit het bedrijfsleven hebben we een signaal ontvangen dat seriematig geproduceerde 

gasgestookte drogers sinds 1 januari 2013 moeten voldoen aan een periodieke 

keuringsverplichting. Deze verplichting zou volgens de signaalgever weinig toegevoegde 

waarde hebben. 

De overheid beoogt het veilig functioneren, de optimale verbranding en de energiezuinigheid 

van stookinstallaties te borgen. De overheid borgt deze belangen door middel van regelgeving. 

Naar aanleiding van het signaal hebben wij onderzocht of deze belangen op een minder 

belastende manier kunnen worden geborgd voor de seriematig geproduceerde stookinstallaties. 

Dit zijn kleine stookinstallaties tot circa 400 kilowatt die bedrijfsmatig worden gebruikt. 

 

De keuring van stookinstallaties is op Europees niveau geregeld in artikel 14 van de richtlijn 

energieprestatie gebouwen (2010/31/EG). Lidstaten hebben de keuze om periodieke keuringen 

verplicht te stellen of om ervoor te zorgen dat gebruikers worden geadviseerd over onder 

andere de vervanging van C.V. ketels en andere wijzigingen van het verwarmingssysteem. 

In de Nota van Toelichting bij het Besluit energieprestatie gebouwen van 11 december 2013 

staat dat Nederland dit artikel niet heeft omgezet in regelgeving, omdat gekozen is voor de 

mogelijkheid tot informatieverstrekking aan gebruikers. Wij merken echter op dat in Nederland 

een stookinstallatie moet voldoen aan de bij ministeriële regeling inzake keuring en onderhoud 

gestelde eisen (artikel 3.10p van het Activiteitenbesluit milieubeheer; zie ook artikel 3.7m van 

de Activiteitenregeling milieubeheer). Vanuit regeldrukperspectief heeft Nederland daarmee 

artikel 14 van de richtlijn 2010/31/EU voor kleine, seriematig geproduceerde stookinstallaties 

niet lastenluw heeft geïmplementeerd, omdat informatievoorziening over o.a. de vervanging van 

deze installaties aan eigenaren en gebruikers een minder belastend alternatief is. Dit alternatief 

is bijvoorbeeld in Zweden wel gekozen door de adviserende taak, gericht op eigenaren van 

kleine stookinstallaties, te beleggen bij het Zweedse energie agentschap
1
. 
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 Sweden’s Second National Energy Efficiency Action Plan, 30 juni 2011 



 

 Blad 2/2 

Naast de verplichting van periodieke keuring worden het veilig functioneren, een optimale 

verbranding en de energiezuinigheid van stookinstallaties ook nagestreefd met andere 

beleidsinstrumenten: 

- de civielrechtelijke aansprakelijkheid van producent en gebruiker van een stookinstallatie; 

- de zorgplicht voor de ondernemer op het gebied van de veiligheid en de gezondheid van 

zijn medewerkers, geregeld in onder andere de Arbeidsomstandighedenwet (artikel 3.1); 

- de energiebelasting als stimulans voor energiebesparing; 

- de CE-markering voor seriematig geproduceerde stookinstallaties. Met deze CE-markering 

geeft de producent aan te voldoen aan de eisen op het gebied van de veiligheid, de 

gezondheid en het milieu bij ingebruikname van de stookinstallatie. 

De Nota’s van Toelichting bij het Activiteitenbesluit milieubeheer en de Activiteitenregeling 

milieubeheer maken onvoldoende duidelijk wat het nut en de noodzaak is van een periodieke 

keuringsverplichting voor seriematig geproduceerde stookinstallaties ten opzichte van 

bovengenoemde beleidsinstrumenten. Dit geldt ook in het licht van de bevindingen over 

keuringen in de evaluatie van het Besluit Emissie-eisen Middelgrote Stookinstallaties (BEMS) 

van mei 2013, dat “inspectiebedrijven die eenvoudigere installaties keuren, constateren dat het 

overgrote merendeel van de installaties in orde is. Mogelijke afkeurpunten betreffen geen 

stookinstallatiepunten, maar stookruimte-items”.  

 

Wij adviseren u alleen de geboden mogelijkheid in artikel 14 van de richtlijn 2010/31/EU 

over advisering aan gebruikers van kleine, seriematig geproduceerde stookinstallaties te 

benutten, waardoor de keuringsverplichting van deze stookinstallaties kan vervallen. 

 

Met dit advies willen wij u handvatten bieden om de regeldruk voor kleine ondernemers 

merkbaar te verminderen en aldus een beter ondernemingsklimaat te realiseren. 

 
Hoogachtend, 

 

w.g. 

      

J. ten Hoopen R.W. van Zijp 

Voorzitter Secretaris 

 


