
Dé onafhankelijke partner in koude/
klimaattechniek en warmtepompen
Doelstelling STEK:
1. STEK draagt bij aan een beter klimaat
2. STEK draagt bij aan het professionaliseren van de installatiebranche
3. STEK draagt bij aan het kennisniveau van bedrijven en personen

Protocol  
Montreal
Beschermen 
ozon laag door 
het uitbannen 
van gassen 

Protocol Kyoto
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STEK blueprint 
F-gas
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F-gassen 
verordening

Verdrag
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doelstellingen

Oprichting 
STEK
Gericht op het 
terugdringen 
van (in)directe 
emissies 
koudetechniek

Energie-  
klimaat 
akkoord
STEK draagt  
bij aan 
energie- 
 transitie 
Nederland

3 pijlers van STEK

STEK ook als voorbeeld voor Europa 

STEK 
staat 
voor

Veiligheid

Duurzaamheid

Kwaliteit

PERSOONSCERTIFICERING

BEDRIJFSCERTIFICATEN

KENNISOVERDRACHT

Certificeringen tussen 1992 - 2020

20.000 
STEK persoonscertificaten

5.000 
STEK bedrijfscertificaten



De STEK-exameneisen zijn opgesteld in samenwerking met 
de branche. De kwaliteit van het examen wordt geborgd 
door de examencommissie die bestaat uit deskundigen  
uit de sector. 
STEK-examens worden uitgevoerd onder aanwijzing van 
het ministerie van EZK/RWS en BZK/RVO.  
STEK-exameninstelling is ISO 17024 gecertificeerd.

De verschillende STEK-examens voor personen
• F-gassen.
• Warmtepompen (incl. F-gassen cat. 2). 
• EPBD A en B.
• CO2.
• Examens basiskennis koudetechniek en klimaattechniek.
• Brandbare koudemiddelen (in ontwikkeling).

Het STEK-schema en certificatiesysteem is opgesteld door 
een college van deskundigen uit de sector, gebruikers en 
certificerende instellingen. Het schema is geaccepteerd 
door de Raad van Accreditatie en wordt sinds  
1 november 2018 onder accreditatie verstrekt door  
de certificerende instellingen SGS Intron en KIWA.

De verschillende modules voor bedrijven
• Module A  F-gassen: werken met F-gassen als koudemiddel  

Transport: F-gassen bij mobiele installaties. 
• Module B CO2: toepassen van CO2 als koudemiddel.
• Module C  EPBD: uitvoeren van en rapporteren  

t.b.v. van EPBD-Airco inspecties. 
• Module D   Warmtepompen: installatie van warmte-

pompen (niet bodem gebonden).
• Module E  Brandbare koude middelen: werken met  

brandbare koudemiddelen.

De sector wordt gekenmerkt door toenemende dan wel 
wijzigende wet- en regelgeving. Dat vraagt om permanente 
kennisoverdracht. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat de 
sector te maken heeft met hoge faalkosten. Dat vraagt  
om het onder controle brengen en houden van de  
bedrijfsprocessen. 

Kennis aanbod
STEK zet zich samen met andere partijen in om het kennis-
niveau van de ondernemer en de monteur op peil te 
houden dan wel te bevorderen.
• Kennisbijeenkomsten.
• Webinars.
• YourSTEK (E-learning cursussen).

Meer informatie: www.stek.nl 
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Permanente kennisoverdracht


