10 tips voor verantwoord hout
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Bel met de Helpdesk Gecertificeerd Hout (036 532 98 21) met
uw specifieke vragen over het gebruik van verantwoord hout.
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Doe de checklist op www.bewustmethout.nl. Hiermee krijgt u
eenvoudig inzicht in hoe ‘bewust met hout’ u bent. Ook krijgt
u tips om ‘bewuster met hout’ te worden.
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Laat u voor FSC en PEFC certificeren. Dat biedt u alle
mogelijkheden om verantwoord hout te kunnen leveren. Gezien
de overeenkomsten in de handelsketencertificering van FSC en
PEFC gaat het in één moeite door én een certificeerder is vaak
bereid om korting te geven. Ook als een certificeerder een ander
keurmerk bij u controleert, zoals het KOMO-keurmerk, kunt u
in aanmerking komen voor korting. Daarnaast is het mogelijk
om samen met andere ondernemers een groepscertificaat aan
te vragen. Dat is met name voor kleinere bedrijven interessant.
Vraag uw certificeerder naar de mogelijkheden.
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Kijk op www.houtdatabase.nl voor een overzicht van
leveranciers die verantwoord hout leveren, de houtsoorten die
met een keurmerk leverbaar zijn en voor welke toepassingen
deze geschikt zijn.
Schrijf geen specifieke houtsoorten voor in het bestek,
maar stel relevante prestatie-eisen aan het hout, zoals de
duurzaamheidsklasse. Vul dit eventueel aan met normen die van
toepassing zijn. Dit maakt het voor uw leverancier makkelijker
om verantwoord hout te kunnen leveren. Geef wel duidelijk aan
in het bestek wat u onder verantwoord hout verstaat.

Vraag en antwoord
Welke partijen in de houtketen moeten zich laten
certificeren?
Elke schakel in de keten – van houtkap tot eindproduct – die
gecertificeerd hout verwerkt, bewerkt en doorverkoopt, moet
zich laten certificeren. FSC en PEFC, hanteren elk hun eigen
gecertificeerde handelsketen (Chain of Custody). Daarnaast is de
handelsketen van Keurhout geaccepteerd binnen het duurzaam
inkoopbeleid van de overheid. De Keurhout-systematiek biedt u de
mogelijkheid om FSC- en PEFC-hout onbeperkt te mengen. Neem
contact op met een certificeerder om de mogelijkheden te bespreken.
Voor meer informatie bel de Helpdesk Gecertificeerd Hout
(036 532 98 21).

Leg het aandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerde hout
vast ten opzichte van uw totale houtinkoop. Zo kunt u uw eigen
voortgang monitoren en de geboekte resultaten uitdragen.
Geef op uw communicatie-uitingen duidelijk aan dat uw bedrijf
gecertificeerd is en u duurzaam geproduceerd hout kunt
leveren. Profileer uzelf als verantwoord houtbedrijf!

10 Koop ook papier met het FSC- of PEFC-keurmerk.

Anno 2010 is verantwoord hout goed beschikbaar op de Nederlandse markt. De importgegevens van de VVNH in 2009 laten zien
dat 62% van het geïmporteerde hout aantoonbaar afkomstig is uit
duurzaam beheerde bossen. In de figuur zijn de importcijfers uit
2009 afgezet ten opzichte van de ambities voor 2015.
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Duurzaam inkopen
Vanaf 2010 kopen alle overheden duurzaam in. De overheid
heeft voor alle producten en diensten criteria vastgesteld.
Bestaande keurmerken zijn aan deze criteria getoetst. FSC
en PEFC internationaal, met uitzondering van het Maleisische
MTCS, voldoen hier aan*. Kijk voor de meest actuele stand
van zaken op www.tpac.smk.nl.
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* Stand van zaken november 2010
Rapportage VVNH monitoring 2009. Probos, 2010

Colofon

Controleer de factuur of pakbon. Dat is het enige rechtmatige
bewijsmiddel voor duurzaam geproduceerd hout. Een kopie van
een Chain of Custody-certificaat biedt die garantie niet.
Stimuleer uw zakelijke partners (leveranciers, afnemers,
opdrachtnemers) om zich ook te laten certificeren. Elke schakel
in de keten – van houtkap tot eindproduct – die gecertificeerd
hout verwerkt, bewerkt en doorverkoopt, moet zich laten
certificeren. Mist er een schakel, dan verliest het hout of het
houtproduct het FSC- of PEFC-keurmerk.

Verantwoord hout goed beschikbaar

Vraag en antwoord
Kan ik als houtbewerker FSC- en PEFC-hout mengen
in één product en toch het keurmerk gebruiken?
Ja dat kan, zowel FSC als PEFC bieden daarvoor mogelijkheden. Bij
‘PEFC gecertificeerd’ mag u maximaal 30% ‘hout uit niet-controversiële
bronnen’ bijmengen. FSC voldoet aan dit criterium. Ook bij ‘FSC Mix’
mag u 30% hout bijmengen. Dit moet voldoen aan ‘FSC Controlled
Wood’. Daarnaast is de handelsketen van Keurhout een optie, waarbij
FSC en PEFC beide als aantoonbaar duurzaam worden beschouwd
en onderling onbeperkt gemengd mogen worden. U kunt dan geen
FSC of PEFC claimen, maar levert dan Keurhout producten. Voor meer
informatie bel de Helpdesk Gecertificeerd Hout (036 532 98 21).
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Hout is een belangrijk bouwmateriaal.
Bovendien komt het uit een
onuitputtelijke bron: onze bossen.
Maar als we op lange termijn
verzekerd willen blijven van voldoende
hout moeten we de bossen wereldwijd
duurzaam beheren. De keuze voor
het gebruik van verantwoord hout
betekent een bijdrage aan het behoud
van de bossen. Dat garandeert dat
we het mooiste en meest milieuvriendelijke bouwmateriaal veilig
stellen voor de toekomst.
De houtsector en overheid streven ernaar het gebruik van
verantwoord hout in Nederland tot de norm te maken. Met
de campagne Bewust met hout wordt iedereen in de houten bouwsector opgeroepen daar aan mee te helpen. De
initiatiefnemers, de Koninklijke Vereniging van Nederlandse
Houtondernemingen, Centrum Hout en de Nederlandse
Bond van Timmerfabrikanten, hebben forse ambities: in 2015
is 100% van het naaldhout, 85% van het plaatmateriaal en
50% van het hardhout dat in Nederland wordt geïmporteerd
en verwerkt aantoonbaar afkomstig uit verantwoord beheerde
bossen.
In deze folder vindt u alle informatie om u te ondersteunen
bij de overstap naar verantwoord hout.
Kijk op www.bewustmethout.nl en meld u aan voor de
digitale nieuwsbrief.

Vraag en antwoord
Waar koop ik verantwoord hout?
Verantwoord hout koopt u bij een bedrijf dat onderdeel uitmaakt van
een gecertificeerde handelsketen. Op de websites van FSC en PEFC
vindt u een overzicht van gecertificeerde leveranciers. Of kijk op
www.houtdatabase.nl voor een overzicht.

Daarom verantwoord hout
Bossen zijn van levensbelang. Honderden miljoenen mensen
wereldwijd zijn ervan afhankelijk voor hun levensonderhoud.
In de bossen leeft tachtig procent van alle planten en dieren
en ze zijn leverancier van al ons hout en papier. Bovendien
zijn bossen belangrijk voor ons klimaat. Als we kiezen voor
verantwoord geproduceerd hout kunnen we eeuwig gebruik
maken van onze bossen.

Een duurzame grondstof
Hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen is een
uiterst milieuvriendelijke grondstof. Bossen leggen koolstof
vast en hout kan CO2-intensief materiaal vervangen. Het
gebruik van hout is daarmee een middel in de strijd tegen
klimaatverandering. Voor meer informatie: www.ceibois.org
of www.houtinfo.nl.

Keurmerken voor duurzaam
bosbeheer
Er zijn twee wereldwijde keurmerken voor duurzaam bosbeheer:
FSC en PEFC. De twee keurmerken hanteren een eigen
systematiek.
FSC is een internationale organisatie opgericht in 1993 met
een wereldwijde toonaangevende standaard voor verantwoord
bosbeheer. Het FSC-keurmerk wordt actief gesteund door
meerdere maatschappelijke, ontwikkelings- , milieu- en
brancheorganisaties. Daarnaast zijn 57 overheden en 47
woningcorporaties convenantpartner van FSC Nederland*.
FSC staat voor verantwoord bosbeheer met een gelijkwaardig
evenwicht tussen economische, sociale en ecologische
belangen. FSC heeft geen zakelijk belang. Wereldwijd is
135 miljoen hectare bos in 81 landen FSC-gecertificeerd*.
PEFC, opgericht in 1999, is de internationale overkoepelende
non-profitorganisatie voor nationale certificeringssystemen.
De standaarden voor duurzaam bosbeheer worden per land
opgesteld en vervolgens getoetst aan de PEFC Sustainability
Benchmark. De PEFC Sustainability Benchmark bevat sociale,
ecologische en economische criteria en wordt onderschreven
door 149 landen wereldwijd. PEFC is met ruim 232 miljoen
hectare gecertificeerd bos in 20 landen het grootste
certificeringssysteem voor duurzaam bosbeheer*.

In de Europese Unie geldt vanaf 2013 een verbod op de handel van
illegaal gekapt hout. Houtimporteurs en houtproducenten moeten
kunnen aantonen waar het hout vandaan komt en dat het legaal gekapt
is. Dat is een belangrijke stap vooruit, maar om bossen wereldwijd
duurzaam te behouden is duurzaam bosbeheer nodig. Verantwoord
hout is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen.

Uitgave van CEI BOIS en Centrum hout, 2009

Verantwoord hout herkennen
FSC en PEFC hanteren verschillende labels voor verantwoord
hout en verantwoorde houtproducten.
FSC 100%
Een product waarvan al het hout afkomstig is uit
FSC-gecertificeerde bossen.

FSC Recycled
Een product waarvan minimaal 85% van het hout
bestaat uit gerecycled materiaal.
www.fsc.nl

Hoe kan ik aantonen dat hout afkomstig is uit
verantwoord beheerd bos?

Timmer aan minder klimaatverandering: gebruik hout!’

Wanneer u verantwoord hout wilt inkopen, leg dit dan vast in het
bestek en geef aan wat u onder verantwoord hout verstaat. Werkt u
bij de overheid? Hanteer dan de overheidscriteria voor het duurzaam
inkopen van hout, oftewel TPAS (Timber Procurement Assessment
System). Verwijs naar de binnen TPAS geaccepteerde keurmerken.
Ook als private partij kunt u de overheidscriteria hanteren. Kijk voor
standaard bestekbepalingen op www.inkoopduurzaamhout.nl/
bestekbepalingen.

FSC Mix
Een product dat bestaat uit een combinatie van
hout uit FSC-gecertificeerde bossen en FSC
Controlled Wood (hout uit gecontroleerde bron)
en/of gerecycled materiaal.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen legaal en verantwoord hout?

Hoe kan ik als inkoper verantwoord hout voorschrijven?

* Stand van zaken november 2010

CO2-profiel van hout ten opzichte van andere bouwmaterialen

Vraag en antwoord

Vraag en antwoord

De factuur of pakbon is het rechtmatige bewijsmiddel waarmee
u kunt aantonen dat het hout duurzaam geproduceerd is. Op de
factuur moet het volgende vermeld staan: het nummer van het
handelsketencertificaat (CoC-nummer) van de leverancier, het
keurmerk en het soort label, de houtsoort, de maatvoering en
het volume (en/of aantal). Het is niet verplicht om het logo en het
nummer van het handelsketencertificaat op het afgewerkte product
te plaatsen.

PEFC Gecertificeerd
Een product waarvan tenminste 70% van het
hout afkomstig is uit PEFC-gecertificeerd bos
aangevuld met hout uit ‘niet-controversiële
bronnen’ (aantoonbaar legaal hout).
PEFC Gecertificeerd en Gerecycled
Een product waarvan tenminste 70% van het
hout afkomstig is uit PEFC-gecertificeerde
bossen en gerecycled materiaal aangevuld
met hout uit ‘niet-controversiële bronnen’.
www.pefcnederland.nl

PEFC Gecertificeerd
Dit product komt
uit duurzaam beheerd
bos en gecontroleerde
bronnen
PEFC/XX-XX-XX

www.pefcnederland.nl

PEFC Gecertificeerd
en Gerecycled
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bestaat uit gerecycled materiaal.
www.fsc.nl

Hoe kan ik aantonen dat hout afkomstig is uit
verantwoord beheerd bos?

Timmer aan minder klimaatverandering: gebruik hout!’

Wanneer u verantwoord hout wilt inkopen, leg dit dan vast in het
bestek en geef aan wat u onder verantwoord hout verstaat. Werkt u
bij de overheid? Hanteer dan de overheidscriteria voor het duurzaam
inkopen van hout, oftewel TPAS (Timber Procurement Assessment
System). Verwijs naar de binnen TPAS geaccepteerde keurmerken.
Ook als private partij kunt u de overheidscriteria hanteren. Kijk voor
standaard bestekbepalingen op www.inkoopduurzaamhout.nl/
bestekbepalingen.

FSC Mix
Een product dat bestaat uit een combinatie van
hout uit FSC-gecertificeerde bossen en FSC
Controlled Wood (hout uit gecontroleerde bron)
en/of gerecycled materiaal.

Vraag en antwoord

Wat is het verschil tussen legaal en verantwoord hout?

Hoe kan ik als inkoper verantwoord hout voorschrijven?

* Stand van zaken november 2010

CO2-profiel van hout ten opzichte van andere bouwmaterialen

Vraag en antwoord

Vraag en antwoord

De factuur of pakbon is het rechtmatige bewijsmiddel waarmee
u kunt aantonen dat het hout duurzaam geproduceerd is. Op de
factuur moet het volgende vermeld staan: het nummer van het
handelsketencertificaat (CoC-nummer) van de leverancier, het
keurmerk en het soort label, de houtsoort, de maatvoering en
het volume (en/of aantal). Het is niet verplicht om het logo en het
nummer van het handelsketencertificaat op het afgewerkte product
te plaatsen.

PEFC Gecertificeerd
Een product waarvan tenminste 70% van het
hout afkomstig is uit PEFC-gecertificeerd bos
aangevuld met hout uit ‘niet-controversiële
bronnen’ (aantoonbaar legaal hout).
PEFC Gecertificeerd en Gerecycled
Een product waarvan tenminste 70% van het
hout afkomstig is uit PEFC-gecertificeerde
bossen en gerecycled materiaal aangevuld
met hout uit ‘niet-controversiële bronnen’.
www.pefcnederland.nl

PEFC Gecertificeerd
Dit product komt
uit duurzaam beheerd
bos en gecontroleerde
bronnen
PEFC/XX-XX-XX

www.pefcnederland.nl

PEFC Gecertificeerd
en Gerecycled

70%
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Dit product komt uit
duurzaam beheerd
bos, gerecyclede
en gecontroleerde
bronnen
www.pefcnederland.nl
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Bovendien komt het uit een
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we het mooiste en meest milieuvriendelijke bouwmateriaal veilig
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Vraag en antwoord
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www.houtdatabase.nl voor een overzicht.

Daarom verantwoord hout
Bossen zijn van levensbelang. Honderden miljoenen mensen
wereldwijd zijn ervan afhankelijk voor hun levensonderhoud.
In de bossen leeft tachtig procent van alle planten en dieren
en ze zijn leverancier van al ons hout en papier. Bovendien
zijn bossen belangrijk voor ons klimaat. Als we kiezen voor
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hout is afkomstig uit duurzaam beheerde bossen.
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10 tips voor verantwoord hout
1

Bel met de Helpdesk Gecertificeerd Hout (036 532 98 21) met
uw specifieke vragen over het gebruik van verantwoord hout.

2

Doe de checklist op www.bewustmethout.nl. Hiermee krijgt u
eenvoudig inzicht in hoe ‘bewust met hout’ u bent. Ook krijgt
u tips om ‘bewuster met hout’ te worden.

3

Laat u voor FSC en PEFC certificeren. Dat biedt u alle
mogelijkheden om verantwoord hout te kunnen leveren. Gezien
de overeenkomsten in de handelsketencertificering van FSC en
PEFC gaat het in één moeite door én een certificeerder is vaak
bereid om korting te geven. Ook als een certificeerder een ander
keurmerk bij u controleert, zoals het KOMO-keurmerk, kunt u
in aanmerking komen voor korting. Daarnaast is het mogelijk
om samen met andere ondernemers een groepscertificaat aan
te vragen. Dat is met name voor kleinere bedrijven interessant.
Vraag uw certificeerder naar de mogelijkheden.

4

5

6

7

8

9

Kijk op www.houtdatabase.nl voor een overzicht van
leveranciers die verantwoord hout leveren, de houtsoorten die
met een keurmerk leverbaar zijn en voor welke toepassingen
deze geschikt zijn.
Schrijf geen specifieke houtsoorten voor in het bestek,
maar stel relevante prestatie-eisen aan het hout, zoals de
duurzaamheidsklasse. Vul dit eventueel aan met normen die van
toepassing zijn. Dit maakt het voor uw leverancier makkelijker
om verantwoord hout te kunnen leveren. Geef wel duidelijk aan
in het bestek wat u onder verantwoord hout verstaat.

Vraag en antwoord
Welke partijen in de houtketen moeten zich laten
certificeren?
Elke schakel in de keten – van houtkap tot eindproduct – die
gecertificeerd hout verwerkt, bewerkt en doorverkoopt, moet
zich laten certificeren. FSC en PEFC, hanteren elk hun eigen
gecertificeerde handelsketen (Chain of Custody). Daarnaast is de
handelsketen van Keurhout geaccepteerd binnen het duurzaam
inkoopbeleid van de overheid. De Keurhout-systematiek biedt u de
mogelijkheid om FSC- en PEFC-hout onbeperkt te mengen. Neem
contact op met een certificeerder om de mogelijkheden te bespreken.
Voor meer informatie bel de Helpdesk Gecertificeerd Hout
(036 532 98 21).

Leg het aandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerde hout
vast ten opzichte van uw totale houtinkoop. Zo kunt u uw eigen
voortgang monitoren en de geboekte resultaten uitdragen.
Geef op uw communicatie-uitingen duidelijk aan dat uw bedrijf
gecertificeerd is en u duurzaam geproduceerd hout kunt
leveren. Profileer uzelf als verantwoord houtbedrijf!

10 Koop ook papier met het FSC- of PEFC-keurmerk.

Anno 2010 is verantwoord hout goed beschikbaar op de Nederlandse markt. De importgegevens van de VVNH in 2009 laten zien
dat 62% van het geïmporteerde hout aantoonbaar afkomstig is uit
duurzaam beheerde bossen. In de figuur zijn de importcijfers uit
2009 afgezet ten opzichte van de ambities voor 2015.

Resultaten 2009 versus
doelstellingen 2015
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Duurzaam inkopen
Vanaf 2010 kopen alle overheden duurzaam in. De overheid
heeft voor alle producten en diensten criteria vastgesteld.
Bestaande keurmerken zijn aan deze criteria getoetst. FSC
en PEFC internationaal, met uitzondering van het Maleisische
MTCS, voldoen hier aan*. Kijk voor de meest actuele stand
van zaken op www.tpac.smk.nl.
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Colofon

Controleer de factuur of pakbon. Dat is het enige rechtmatige
bewijsmiddel voor duurzaam geproduceerd hout. Een kopie van
een Chain of Custody-certificaat biedt die garantie niet.
Stimuleer uw zakelijke partners (leveranciers, afnemers,
opdrachtnemers) om zich ook te laten certificeren. Elke schakel
in de keten – van houtkap tot eindproduct – die gecertificeerd
hout verwerkt, bewerkt en doorverkoopt, moet zich laten
certificeren. Mist er een schakel, dan verliest het hout of het
houtproduct het FSC- of PEFC-keurmerk.

Verantwoord hout goed beschikbaar

Vraag en antwoord
Kan ik als houtbewerker FSC- en PEFC-hout mengen
in één product en toch het keurmerk gebruiken?
Ja dat kan, zowel FSC als PEFC bieden daarvoor mogelijkheden. Bij
‘PEFC gecertificeerd’ mag u maximaal 30% ‘hout uit niet-controversiële
bronnen’ bijmengen. FSC voldoet aan dit criterium. Ook bij ‘FSC Mix’
mag u 30% hout bijmengen. Dit moet voldoen aan ‘FSC Controlled
Wood’. Daarnaast is de handelsketen van Keurhout een optie, waarbij
FSC en PEFC beide als aantoonbaar duurzaam worden beschouwd
en onderling onbeperkt gemengd mogen worden. U kunt dan geen
FSC of PEFC claimen, maar levert dan Keurhout producten. Voor meer
informatie bel de Helpdesk Gecertificeerd Hout (036 532 98 21).

Dit is een uitgave van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse
Houtondernemingen, Centrum Hout en de Nederlandse Bond van
Timmerfabrikanten in het kader van de campagne Bewust met
hout. Voor meer informatie: info@bewustmethout.nl en
www.bewustmethout.nl.
Tekst: Schuttelaar & Partners met tekstbijdragen van Centrum Hout,
FSC Nederland en PEFC Nederland.
Vormgeving: Schuttelaar & Partners
Foto’s: istockphoto.com en Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten
Drukwerk: Zwaan printmedia
Oplage: 3.000 stuks
PEFC Gecertificeerd
Uitgave: november 2010
Dit product komt
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bos en gecontroleerde
bronnen
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Voor meer informatie bel de Helpdesk Gecertificeerd Hout
(036 532 98 21).

Leg het aandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerde hout
vast ten opzichte van uw totale houtinkoop. Zo kunt u uw eigen
voortgang monitoren en de geboekte resultaten uitdragen.
Geef op uw communicatie-uitingen duidelijk aan dat uw bedrijf
gecertificeerd is en u duurzaam geproduceerd hout kunt
leveren. Profileer uzelf als verantwoord houtbedrijf!

10 Koop ook papier met het FSC- of PEFC-keurmerk.

Anno 2010 is verantwoord hout goed beschikbaar op de Nederlandse markt. De importgegevens van de VVNH in 2009 laten zien
dat 62% van het geïmporteerde hout aantoonbaar afkomstig is uit
duurzaam beheerde bossen. In de figuur zijn de importcijfers uit
2009 afgezet ten opzichte van de ambities voor 2015.

Resultaten 2009 versus
doelstellingen 2015
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Duurzaam inkopen
Vanaf 2010 kopen alle overheden duurzaam in. De overheid
heeft voor alle producten en diensten criteria vastgesteld.
Bestaande keurmerken zijn aan deze criteria getoetst. FSC
en PEFC internationaal, met uitzondering van het Maleisische
MTCS, voldoen hier aan*. Kijk voor de meest actuele stand
van zaken op www.tpac.smk.nl.
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* Stand van zaken november 2010
Rapportage VVNH monitoring 2009. Probos, 2010

Colofon

Controleer de factuur of pakbon. Dat is het enige rechtmatige
bewijsmiddel voor duurzaam geproduceerd hout. Een kopie van
een Chain of Custody-certificaat biedt die garantie niet.
Stimuleer uw zakelijke partners (leveranciers, afnemers,
opdrachtnemers) om zich ook te laten certificeren. Elke schakel
in de keten – van houtkap tot eindproduct – die gecertificeerd
hout verwerkt, bewerkt en doorverkoopt, moet zich laten
certificeren. Mist er een schakel, dan verliest het hout of het
houtproduct het FSC- of PEFC-keurmerk.

Verantwoord hout goed beschikbaar

Vraag en antwoord
Kan ik als houtbewerker FSC- en PEFC-hout mengen
in één product en toch het keurmerk gebruiken?
Ja dat kan, zowel FSC als PEFC bieden daarvoor mogelijkheden. Bij
‘PEFC gecertificeerd’ mag u maximaal 30% ‘hout uit niet-controversiële
bronnen’ bijmengen. FSC voldoet aan dit criterium. Ook bij ‘FSC Mix’
mag u 30% hout bijmengen. Dit moet voldoen aan ‘FSC Controlled
Wood’. Daarnaast is de handelsketen van Keurhout een optie, waarbij
FSC en PEFC beide als aantoonbaar duurzaam worden beschouwd
en onderling onbeperkt gemengd mogen worden. U kunt dan geen
FSC of PEFC claimen, maar levert dan Keurhout producten. Voor meer
informatie bel de Helpdesk Gecertificeerd Hout (036 532 98 21).
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