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Interpretation regarding reducing woody residues

The Committee of experts Better Biomass has adopted the following interpretation.
See next page for NL version

Interpretation reducing woody residual flows
Situation:
Disposers of woody residual flows from landscape management, such as site managers,
municipalities, road authorities, water boards, etc. carry out maintenance on trees or shrubs, or the
trees are felled. Branches and tops of trees are left behind. In some cases, these need to be cleaned
up. For practical reasons it is often chosen that the branches (which take up a lot of space) are (a)
placed on bumps by the relevant executive (often hired) company or (b) are reduced (i.e., chipped or
shredded) because, for example, there is insufficient space to store branches and it facilitates
transport.

Interpretation:
The disposer is allowed to carry out limited operations for storage and/or transport, without this
being seen as processing. In this case, the disposer does not need to be certified as a processor or
another scope. The Chain of Custody starts with the collector of the residual flows offered by the
disposer. This under the following conditions:
−

Limited operations include: shredding, chipping and chopping.

−

Other operations, including mixing and sieving are not considered limited processing and
thus fall within the scope of a Processor.

−

In all cases, it must be possible for the customer of the disposer, the first collector to be
certified for the scope 'Producer', to be able to secure and evaluate all criteria with regard to
origin and sustainability.

−

It concerns clean fresh wood, not streams containing non-wood material (for example mixed
green waste)
This interpretation applies only to disposers. Shredding, chipping and/or shredding by organizations
other than the disposer is regarded as processing.
NOTE 1: A disposer cannot directly supply residual flows under Better Biomass certificate to an end user such
as a power plant. The chain of custody must in all cases start with a 'producer'.
NOTE 2: In all cases the collector must have ensured that it only accepts residual flows and this is evaluated
during the Better Biomass audit. This is the current state of affairs.
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Interpretatie verkleinen houtige reststromen
Situatie:
Ontdoeners van houtige reststromen uit het landschapsbeheer, zoals terreinbeheerders, gemeenten,
wegbeheerders, waterschappen, etc. voeren onderhoud uit aan bomen of struiken, of de bomen
worden gekapt. Takken en toppen van bomen blijven achter. In sommige gevallen moeten deze
worden opgeruimd. Om praktische redenen wordt er vaak voor gekozen dat de takken (die veel
ruimte innemen) (a) op bulten worden geplaatst door het betreffende uitvoerende (vaak
ingehuurde) bedrijf of (b) worden verkleind (d.w.z. gechipt of versnipperd) omdat er bijvoorbeeld
onvoldoende ruimte is om takken op te slaan en het vergemakkelijkt het transport.

Interpretatie:
Het is de ontdoener toegestaan is om beperkte bewerkingen uit te voeren ten behoeve van opslag
en/of transport, zonder dat dit wordt gezien als verwerking. De ontdoener hoeft in dit geval dus niet
gecertificeerd te worden als processor of een andere scope. De chain of custody begint bij de
inzamelaar van de door de ontdoener aangeboden reststromen. Dit onder de volgende
voorwaarden:
−

Onder beperkte bewerkingen vallen: shredderen, chippen en versnipperen.

−

Andere bewerkingen, waaronder mengen en zeven worden niet gezien als beperkte
verwerking en vallen dus onder de scope van een Processor.

−

In alle gevallen dient het voor de afnemer van de ontdoener, de eerste inzamelaar die
gecertificeerd wordt voor de scope ‘Producer’, mogelijk te zijn om alle criteria met
betrekking tot de herkomst en duurzaamheid te kunnen borgen en toetsen.

−

Het gaat om schoon vers hout, dus niet om stromen waarin zich niet-houtig materiaal
bevindt (bijvoorbeeld gemengd groenafval)

Deze interpretatie is enkel van toepassing op ontdoeners. Shredderen, chippen en/of versnipperen
door andere organisaties dan de ontdoener wordt gezien als verwerking.
OPMERKING 1: Een ontdoener kan niet rechtstreeks reststromen onder Better Biomass certificaat leveren aan
een eindgebruiker zoals een energiecentrale. De chain of custody dient in alle gevallen te starten met
een ‘producer’.
OPMERKING 2: In alle gevallen dient de inzamelaar te hebben geborgd dat deze alleen reststromen inneemt en
deze wordt hierop tijdens de Better Biomass audit getoetst. Dit is de bestaande gang van zaken.
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