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1.

Wat is de Stichting Dutch Biomass Certification (DBC)?
De stichting is opgericht onder het Convenant Duurzaamheid Biomassa van het Energieakkoord. In dit Convenant is
afgesproken dat deze stichting duurzaamheidscertificering van kleine boseigenaren in Noord-Amerika zal stimuleren
middels de ontwikkeling en uitvoering van een Stimuleringsprogramma. De stichting is daarmee een
uitvoeringsorganisatie voor het realiseren van deze doelstelling. Terug naar boven.

2.

Wat is het doel van deze Stichting?
Het doel van de stichting is de opzet en uitvoering van een stimuleringsprogramma gericht op het certificeren van kleine
boseigenaren in Noord-Amerika. Dit doel is ter ondersteuning van het realiseren van de doelstelling uit het Convenant om
in 2020, dan wel 2023, 100% van alle gebruikte biomassa in bij- en meestook gecertificeerd te laten zijn. Terug naar boven.

3.

Hoe wordt de stichting en de activiteiten gefinancierd?
Het stimuleringsprogramma wordt gefinancierd door de vier energiebedrijven die met hun centrales in aanmerking
komen voor het meestoken van biomassa (Engie, RWE, Uniper, Vattenfall). Op basis van het in het Energieakkoord
afgesproken maximum van 25 PJ aan biomassa bij- en meestook is er een budget beschikbaar van 3 miljoen Euro. Terug
naar boven.

4.

Wie zit er in het bestuur?
Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door de vier energiebedrijven. Ook is er een zetel beschikbaar voor een
vertegenwoordiger van de vijf milieuorganisaties die het Convenant ondertekend hebben. Terug naar boven.
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5.

Zijn alle energiebedrijven betrokken in de stichting?
Alle bedrijven die met hun centrales biomassa kunnen meestoken hebben het Convenant Duurzaamheid Biomassa
ondertekend en zijn betrokken geweest bij de opzet van de stichting. Terug naar boven.

6.

Is de milieubeweging in de Stichting betrokken?
Vijf milieuorganisaties hebben het Convenant Duurzaamheid Biomassa ondertekend en zijn daarmee nauw betrokken
geweest bij het besluit tot oprichting van de stichting. De milieuorganisaties hebben het recht een bestuurslid aan te
wijzen teneinde hun inbreng en advisering op effectieve wijze te kunnen vormgeven. Terug naar boven.

7.

Waarom zit er nu geen vertegenwoordiger van de milieubeweging in het bestuur?
De milieuorganisaties hebben het recht een bestuurslid aan te wijzen teneinde hun inbreng en advisering op effectieve
wijze te kunnen vormgeven. Tot op heden hebben de betreffende milieuorganisaties besloten om geen gebruik te maken
van dit recht. Terug naar boven.

8.

Wat zijn de plannen van de stichting?
De stichting heeft zich in 2016 geconcentreerd op de ontwikkeling en inhoud van het stimuleringsprogramma. Daarbij is
gebruik gemaakt van internationale experts en de inbreng van de milieuorganisaties. Er zijn bijvoorbeeld twee workshops
georganiseerd in Rotterdam en Miami. In 2017 is begonnen met de uitvoering het stimuleringsprogramma. Als eerste
wordt een nadere data-analyse gemaakt van de bossensector in Noord-Amerika en de positie van kleine boseigenaren.
Terug naar boven.

9.

Wanneer is de stichting een succes?
De stichting is een succes wanneer het stimuleringsprogramma efficiënt en effectief wordt uitgerold en het ingroeipad
voor 100% gecertificeerde biomassa in 2020, dan wel 2023 wordt behaald. Terug naar boven.

10. Hoeveel biomassa gaan de energiebedrijven meestoken?
In het Energieakkoord is afgesproken dat voor het meestoken van biomassa een plafond van 25PJ (petajoule) geldt. Dat
komt ongeveer overeen met 3,3 miljoen ton biomassa per jaar. Terug naar boven.
11. Over welke biomassa gaat het?
Biomassa is een breed begrip maar als we praten over het meestoken van biomassa in elektriciteitscentrales dan gaat het
in de regel over zogenaamde hout pellets. Terug naar boven.
12. Waarom richt de stichting zich specifiek op Noord-Amerika?
De Verenigde Staten en Canada zijn belangrijke exportlanden van hout pellets voor de Nederlandse markt. Terug naar
boven.

13. De politiek is niet enthousiast over biomassa, heeft de Stichting nog wel zin?
De stichting is een uitvoeringsorganisatie voor het realiseren van de doelstelling uit het Convenant Duurzaamheid
Biomassa. Het Convenant zijn afspraken die zijn gemaakt tussen de energiebedrijven en vijf milieuorganisaties en is een
onderdeel van het Energieakkoord. De stichting heeft slechts als taak de afspraken uit te voeren die er zijn. Terug naar
boven.

14. Hoe kan een Nederlandse stichting in Noord-Amerika certificering bevorderen?
Dat kan als de stichting heel goed samenwerkt met relevante lokale partijen in de Verenigde Staten en Canada. Om dit te
bevorderen stelt de stichting ook een vertegenwoordiger aan in die landen. Terug naar boven.
15. Hoe lang blijft de stichting bestaan?
De uitvoering van het stimuleringsprogramma loopt tot en met 2023. Uiterlijk dan moet 100% certificering gerealiseerd
zijn. De stichting zal formeel nog wat langer bestaan voor de financiële afhandeling. Terug naar boven.
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16. Is het werk van de stichting niet gevoelig voor mededingingsregels?
De stichting is gehouden om al zijn werkzaamheden conform van toepassing zijnde mededingingsregels uit te voeren. De
stichting heeft daartoe een “antitrust policy statement” opgesteld. Terug naar boven.
17. Hoe belangrijk zijn die kleine boseigenaren in Noord-Amerika voor het realiseren van 100% certificering?
De doelstelling van 100% certificering betreft alle biomassa die wordt gebruikt in bij- en meestook. Dat kan dus zijn
biomassa afkomstig van grote boseigenaren in Noord-Amerika en van grote en kleine boseigenaren in bijvoorbeeld
Europa of Rusland. Het aandeel afkomstig van kleine boseigenaren in Noord-Amerika wordt met een jaarlijkse
rapportage door de energiebedrijven verder in beeld gebracht. Terug naar boven.
18. Wie controleert het werk van de stichting?
Elk jaar in maart vindt er een onafhankelijke rapportage plaats over de gebruikte biomassa en bereikte certificering. In die
rapportage worden ook de resultaten van het stimuleringsprogramma opgenomen. Het rapport wordt vervolgens
besproken met alle partijen die het Convenant hebben getekend, onder leiding van de voorzitter van de
Borgingscommissie. Uit dit overleg kunnen ook adviezen komen om het stimuleringsprogramma aan te passen of te
verbeteren. Terug naar boven.
19. Heeft de stichting een website?
Ja, www.StichtingDBC.nl. De engelstalige versie van de website kan je ook benaderen via www.DBCFoundation.com.
Terug naar boven.

20. Wie kan ik bellen of emailen als ik meer wil weten over de stichting?
Je kunt contact opnemen met Ronald Zwart, secretaris van de Stichting via info@DBCFoundation.com of 06-81844288.
Terug naar boven.

----------
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