
We zijn al goed bezig
Het aandeel duurzaam geproduceerd hout op de 
Nederlandse markt is sinds 2005 van 13,3% geste-
gen naar 84,7% in 2017, voor tropisch hout ligt dat op 
67,1%. Dat is mooi. Maar het is nog niet genoeg om de 
ontbossing af te remmen. Daarom moet er méér vraag 
komen naar duurzaam geproduceerd hout!

Hoe koop ik het? 
Hoe kun je er zeker van zijn dat jouw (tropisch) hout 
afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen? Je weet 
het zeker als hout met een keurmerk koopt dat is goed-
gekeurd door TPAC. Op www.tpac.smk.nl is de meest 
recente informatie te vinden.uurzaam geproduceerd hout!

De vraag naar hout uit duurzaam beheerde 
bossen stimuleert bosbehoud 

Tips voor inkopen en voorschrijven  
van duurzaam geproduceerd hout
Je hebt besloten om over te stappen op duurzaam 
geproduceerd hout? Waar moet je aan denken?

1   Maak het bekend
Maak je overstap bekend aan je klanten, je 
partners en aan je personeel. Gebruik van 
verantwoord hout heeft een positief effect 
op het imago van je organisatie. 

2    Leg het vast in het 
bestek

Als je verantwoord hout wilt inkopen, leg dit 
dan vast in het bestek. Werk je bij de over-
heid? Hanteer dan de overheidscriteria 
voor het duurzaam inkopen van hout: TPAS 
(Timber Procurement Assessment System). 
Verwijs naar de door TPAS geaccepteerde 
keurmerken of aantoonbaar gelijkwaardig 
bewijs. Een bestektekst mag niet één speci-
fiek keurmerk voorschrijven. Als bedrijf kun 
je de overheidscriteria ook gebruiken. 
Kijk voor standaard bestekbepalingen op 
www.inkoopduurzaamhout.nl/public/pdf/
bestektekst_juli2017.pdf, www.pianoo.nl of 
www.mvicriteria.nl (zoekterm duurzaam 
hout). 

3   Informeer de inspecteurs
Zorg er tot slot voor dat naast de inkopers 
ook ook de medewerkers met een controle-
rende functie en je toeleveranciers op de 
hoogte zijn van je inkoopcriteria.

4    Vraag om prestatie-
eisen, niet om 
houtsoorten

Er zijn veel soorten hout met keurmerk, 
terwijl er maar een paar veel gevraagd 
worden. Die soorten zijn populair. Minder 
bekende houtsoorten hebben vaak dezelfde 
eigenschappen, maar zijn ruimer beschik-
baar. Vragen naar prestatie eisen i.p.v. 
houtsoorten heeft bovendien een positief 
effect op duurzaam bosbeheer. Neem in 
het bestek daarom prestatie-eisen op in 
plaats van specifieke houtsoorten. 
Op www.houtdatabase.nl kun je per toe-
passing zoeken naar geschikte houtsoorten 
met keurmerk die voldoen aan de criteria 
van de Rijksoverheid.

5   Zeker weten!
Koop alleen bij gecertificeerde leveranciers. 
Die hebben een handelsketencertificering 
(Chain-of-Custody of CoC)  wat betekent dat 
ze kunnen aantonen waar het hout precies 
vandaan komt en dat het hout uit duurzaam 
beheerd bos komt. De factuur of pakbon is 
het enige rechtmatige bewijs. Op de factuur 
kan o.a. het nummer van het handelsketen-
certificaat (CoC-nummer) van de leveran-
cier, het keurmerk en het soort label, de 
houtsoort, de maatvoering en het volume 
(en/of aantal) vermeld staan. Op de websites 
van de keurmerken kun je een actueel be-
stand van certificaathouders vinden.

6   Koop op tijd
Je wilt natuurlijk niet mis grijpen! Door het 
hout op tijd bij uw leverancier te bestellen, 
kunnen zij vroegtijdig schakelen en dat komt 
ten goede van de zekerheid bij de leveran-
cier. Bovendien biedt het op tijd bestellen (bij 
voorkeur in combinatie met tip 4: niet vast-
houden aan één houtsoort of één keurmerk) 
de leverancier de flexibiliteit om met goede 
oplossingen te komen waarbij duurzaamheid 
uitgangspunt is. Dus geef aan dat het hout 
afkomstig moet zijn uit duurzaam beheerde 
bossen en stel de benodigde kwaliteitseisen.

Doe de e-learn ing module op 
www.inkoopduurzaamhout.nl 
en je weet alles over inkopen van 
duurzaam geproduceerd hout!



We weten al hoe het moet
Bosbehoud en herplanting blijken de goedkoopste 
manieren om CO2 uitstoot te verminderen en zo de 
wereldwijde klimaatcrisis het hoofd te bieden omdat 
bomen CO2 vastleggen in het hout. Maar hoe stimu-
leren we bosbehoud en herbeplanting? Een van de 
manieren is om bosbehoud zo te organiseren dat je 
er geld mee kan verdienen: duurzaam bosbeheer. De 
methoden voor duurzaam bosbeheer bestaan al. De 
keurmerken zijn er ook. Nu moeten wij hout uit duur-
zaam beheerd bos alleen nog massaal gaan inkopen, 
zodat er een economische reden ontstaat om bos te 
laten staan. 

Duurzaam geproduceerd hout inkopen helpt júist 
omdat het  een milieuvriendelijk, onuitputtelijk en 
hernieuwbaar (bouw)materiaal is, dat bovendien CO2 
heeft opgeslagen. Het bos is de ‘houtfabriek’. En 
naast het behoud van bos, draagt het gebruik van 
duurzaam geproduceerd hout ook bij aan het vermin-
deren van CO2 uitstoot door CO2 intensieve materialen 
níet te gebruiken.

Duurzaam geproduceerd hout inkopen
Waarom zou je het niet doen? 

Bossen zijn de longen van de aarde. Ruim anderhalf miljard 
mensen zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van bossen 
en ongeveer 80% van alle planten en dieren op aarde leven 
in bossen. Toch verdwijnt in grote delen van de wereld bos 
in hoog tempo om plaats te maken voor landbouwgrond, wat 
bijdraagt aan verlies van biodiversiteit en aan opwarming 
van de aarde. Bosgrond levert financieel bijna n iets op terwijl 
landbouwgrond juist veel geld oplevert. Voor wie arm is, ligt 
de keuze dus voor de hand. Behalve wanneer de vraag naar 
hout uit duurzaam beheerde bossen toeneemt, want dan kun 
je aan bosbeheer ook geld verdienen.
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Vaststellen of FSC/PEFC gebruikt wordt

Afstemming met Inkoop over levermo gelijkheid FSC/PEFC-pro-
ductgroepen

Programma van Eisen: duurzaam hout als eis opnemen
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Bepalen FSC/PEFC-productgroepen

In bestek alle specificaties van houtvezelbevattende producten

Informeren projectteam

In de detailbegroting aangeven welke producten FSC/PEFC gele-
verd moeten worden

Informeren over beschikbaarheid productgroepen

Detailbegroting overzetten naar de werkbegroting en vaststellen 
van het FSC/PEFC-budget

Raming SO, VO en DO, inclusief kengetallen FSC/PEFC

Lijst met FSC/PEFC- 
product groepen

team vergadering

Controle bestek:  
Zie voorbeeld-
bestekteksten RAW 
of STABU voor duur-
zaam hout. Geef op 
tekening aan waar 
duurzaam hout van 
toepassing is.

Beschikbaarheid al 
dan niet bevestigen 
(op termijn uitvoering 
+ evt. conse quenties)

Overzicht FSC/PEFC- 
productgroep(en) 
naar Administratie
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Bestek & aanbesteding

SO

VO

DO

Initiatief & concept

Stroomschema  
Duurzaam hout in het proces



Bestellingen FSC/PEFC-producten van raamcontract middels een 
bestelfax  (mail) met certificaat nummer leverancier

Bij ontvangen van FSC/PEFC-materialen controleren

Er op toe zien dat FSC/PEFC-materiaal dat specifiek voor het 
project afgeroepen is, in het project verwerkt wordt

Overzicht van de onderdelen die voor het project FSC/PEFC- ge-
certificeerd geleverd zijn

Laatste factuur voor een ontwikkelaar/ opdrachtgever heeft als 
bijlage FSC/PEFC-overzicht administratie

Verzamelen FSC/PEFC-gegevens voor archivering op administra-
tie en in nazorgmap voor opdrachtgever

NIET GOEDGE KEURD:  
Middels “Checklist in-
gangscontrole” melden aan 
werkvoorbereider

GOEDGEKEURD:  
Originelen afleverbon naar 
Administratie. Kopie bij 
werkbvoorbereider in admi-
nistratie

RAAMCONTRACT: 
a.d.h.v: bestel fax(mail), 
de producten en leverbon 
PROJECTGERICHT  
CONTRACT: 
a.d.h.v: contract, de  
producten en leverbon

FSC/PEFC-over-
zicht administratie

Projectleider ontwikke-
laar controleert factuur 
en sluit de keten

Werkvoorbereiding

Uitvoering

A.d.h.v. bestek inkoopschema maken, evt. productgroepenlijst 
raadplegen

Controleren en archiveren FSC/PEFC- bedrijfscertificaat leveran-
cier

Contracten leveranciers en onderaan nemers (raam- of projectge-
richt contract)

Inclusief levering materialen 
dan moet de leverancier c.q. 
onderaannemer FSC/PE-
FC-gecertificeerd zijn

Exclusief levering materia-
len. De materialen moeten 
FSC/PEFC-gecertificeerd 
zijn. Onderaannemer moet 
op de hoogte zijn
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