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Betreft

Beantwoording Kamervragen over 70 branden met
pelletkachels

Hiermee bied ik u, mede namens de minister van Economische Zaken en Klimaat,
de antwoorden aan op de vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) over 70
branden met pelletkachels, van 21 december 2019 (ingezonden op 23 december
2019).

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

drs. R.W. Knops
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Vragen van het lid Van der Lee (GroenLinks) aan de ministers van Economische
Zaken en Klimaat en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over 70
branden met pelletkachels, d.d. 21 december 2019 (ingezonden 23 december
2019).

1
Bent u bekend met het bericht ‘Geregeld brand door pelletkachels’? 1)
Antwoord op vraag 1:
Ja.
2
Is het juist dat er in de afgelopen twee jaar alleen al in de noordelijke provincies
zeventig branden zijn geweest met pelletkachels?
Antwoord op vraag 2:
Ik heb navraag gedaan bij Brandweer Nederland. Er is van oktober 2017 tot en
met december 2019 71 keer gebeld met de brandweermeldkamer NoordNederland (provincies Friesland, Groningen en Drenthe) over een incident met
pelletkachels waarvoor de brandweer al dan niet is uitgerukt. In de meeste
gevallen ging het bij deze incidenten niet om een woningbrand, maar om
problemen met de pelletkachel en de rookgasafvoer zoals overmatige
rookontwikkeling of oververhitting.
3
Heeft u een concreet beeld of schatting van de totale hoeveelheid aan branden in
Nederland met pelletkachels in de laatste twee jaar?
Antwoord op vraag 3:
Nee. Uit navraag bij Brandweer Nederland is gebleken dat er geen landelijke
gegevens van branden met pelletkachels worden bijgehouden. Uit de
meldkamerinformatie Noord-Nederland volgt verder dat de incidenten vaak geen
branden betreffen.
4
Wat zijn de verschillende oorzaken van deze branden en welke stappen kunnen er
per oorzaak gezet worden om deze branden te voorkomen?
Antwoord op vraag 4:
In de meeste gevallen ging het om problemen zoals overmatige rookontwikkeling
of oververhitting van de pelletkachel en de rookgasafvoer, wat onder andere kan
leiden tot een schoorsteenbrand.
De oorzaken van deze incidenten kunnen liggen in zowel het verkeerde gebruik
van de pelletkachel als in een onjuiste installatie. De brandweer heeft hier op haar
website (https://www.brandweer.nl/brandveiligheid/pelletkachel) informatie over
gegeven. Op de website wordt per onderwerp aangegeven wat er nodig is om de
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kans op een incident zo klein mogelijk te maken. Er wordt daarnaast ingegaan op
wat men moet doen in het geval er toch iets misgaat.
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5
Verwacht u dat het einde van de subsidie voor pelletkachels ook tot een daling in
het aantal branden zal leiden?
6
Met hoeveel procent verwacht u dat de installatie van pelletkachels zal dalen als
gevolg van de subsidiebeëindiging?
Antwoord op vraag 5 en 6:
Sinds de start van de ISDE-regeling in 2016 is voor circa 55.000 pelletkachels
subsidie verstrekt. Ik verwacht dat met de beëindiging van de subsidie op
pelletkachels er minder nieuwe pelletkachels zullen worden aangeschaft en
geïnstalleerd, maar het is onmogelijk om hiervoor een verwacht percentage te
geven. In lijn daarmee is het voor mij ook onmogelijk om het effect van het
stopzetten van de subsidie op het aantal branden of andere incidenten in te
schatten.
7
Wat is het percentage van de branden waarbij de oorzaak valt toe te schrijven
aan slechte installatie van de kachel en pijp?
Antwoord op vraag 7:
Zoals ik ook in het antwoord op vraag 4 heb aangegeven, zijn er geen gegevens
beschikbaar over het aantal branden en de oorzaken daarvan.
8
Bent u bereid om met relevante brancheorganisaties te spreken over betere
kwaliteitsborging van installateurs van pelletkachels, zoals u dat volgens motie
Van der Lee 2) ook moet doen voor de installatie van warmtepompen en
zonnepanelen?
Antwoord op vraag 8:
Ja, ik zal daartoe in overleg gaan met de Nederlandse Haarden- en
Kachelbranche.

1) NOS Teletekst, 21 december 2019
2) Kamerstuk 32 813, nr. 428.
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