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Hanteer regels: oorzaak overlast opgelost  
“80% overlastsituaties verdwijnt door toepassen 

bestaande wet- en regelgeving” 

Ede – 11 juli 2022 – De Europese CE-certificering heeft Nederland in twintig jaar verder van de 

kwaliteitsnorm afgebracht. Een toenemende overlast door houtrook is mede het gevolg van de keuze 

om EU-regelgeving te hanteren in plaats van destijds bestaande kwaliteitsnormen toe te passen. 

Tegelijk is de lucht in Nederland schoner dan ooit. De wens deze schoner te maken kan alleen indien de 

gevolgen van eerder gemaakte keuzes worden benoemd en kennis van zaken wordt verworven. De 

Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK) wil uit de bestuurlijke wirwar en in gesprek over 

oplossingen. 

Gert Kooij, vicevoorzitter van de NHK: “Net als in andere sectoren merken ook wij dat de afstand tussen 

politiek en samenleving steeds groter wordt. De toetreding tot de EU heeft ons de afgelopen twintig jaar 

niet verder gebracht op het gebied van kwaliteitsnormen in onze branche. En dat terwijl de Nederlandse 

regelgeving er is en zelfs veel beter was dan de regelgeving waaraan de markt nu moet voldoen. Het 

probleem is dat de dossierkennis, capaciteit en handhaving ontbreken. Ik ben ervan overtuigd dat het 

overgrote deel van de overlastsituaties van houtstook worden opgelost bij het handhaven van bestaande 

wet- en regelgeving. Maar ook houtstook is een bestuurlijk probleem dat alleen bestuurlijk kan worden 

opgelost.”  

Kwaliteitsslag  

Met het wegvallen van de vestigingswet (2007) is de kwaliteitsbeleving binnen de sector voor een deel 

weggevallen. Zo is de kachel een vrij handelsproduct geworden en zijn er online meer kachels te koop dan bij 

de handelaar of vakman. Een kachel is van halffabricaat tot handelsproduct geworden. Met het vrijgeven van 

de markt is aan het specialisme voorbij gegaan met serieuze consequenties voor de uitstoot en de 

gezondheid. Het gevolg is een vrijmarkt op kacheltjes en tal van plaatsingen door de consument. Kooij: “Het is 

een misvatting te denken dat een kacheltje een handelsproduct is. Een kachel mét installatie is het eindproduct 

en wij stellen dat dat eindproduct aan kwaliteitseisen moet voldoen. Een kachel op zich is een halffabricaat 

waarvan je niet eens moet willen dat er los in gehandeld wordt of zelf wordt geïnstalleerd.” 

Houtstook bestuurlijk probleem 

Tot 2003 waren de Nederlandse kwaliteitsnormen stevig en de regels duidelijk en bestond er nog een 

vestigingswet. De markt was daardoor automatisch beter gereguleerd. Met het committeren aan de Europese 

CE wetgeving zijn de kwaliteitsnormen van kachels, en de installatie daarvan, drastisch teruggelopen. De 

chaos is compleet omdat de NHK bestuurlijk onder drie ministeries valt, die ieder vanuit een eigen belang 

regeren. De uitvoering van de regelgeving ligt vervolgens bij de gemeenten. . De luchtkwaliteit, veiligheid en 

gezondheid zou een gemeenschappelijk belang moeten zijn. En daarmee ook de certificering van de 

houtstook; de kachel, én de installateur. 

Over de NHK  

De Stichting Nederlandse Haarden- en Kachelbranche is de Nederlandse brancheorganisatie voor lokale 

verwarmingsproducten op (bio)gas, hout, pellets, elektriciteit en bio-ethanol. 30 fabrikanten en 

importeurs en 105 installatiebedrijven zijn bij de NHK aangesloten. De NHK staat voor vakmanschap, 

verantwoordelijkheid en veiligheid van kachels en haarden. 
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