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COC IS NOODZAAK
Het aantal houtverwerkende bedrijven met een CoC
certificaat was begin deze eeuw beperkt, maar groeit
snel. Voor deze voorlopers betekende het een uitdaging,
maar ook wel een kans om zich te onderscheiden van de
concurrenten.

(patricklansen, directeurProbos) •

nua ri 2010 storm, maar uiteindelijk zullen alleen

CoC-gecert ificeerde bedr ijven in aanmerking
komen voor orders van de (rijks)ove rheid en de

volge rs hiervan.

Probos rich t zich als kennis- en innovetlecen

trum op het stimu lere n van duu rzaa m bos 
behe er. Het zal niet verrassend zijn dat bos

certi fice ring door ons als een belangr ijk instru-
me nt word t ge zie n. Bosce rtificering za l echte r

a llee n succesvo l zijn als de keten geslote n is
do or midde l van C oC.cert ifice ring en e r vervel

ge ns sprake is van een goede afzet voor he t
hou t. Probos we rkt aan meerdere projecten om

dit te bevorderen, veela l samen met partners als
de VVNH, het ministerie va n VRO M, Bouwend

Nederland en dergelijke .zo hebben we de vorming va n een qrceps
cert ificaat in Nederland ge ïnit ieerd, tra i
nen we houtinkopers hoe ze invulling kun

nen geven aan het duurzaam inkoopbele id en
stimuleren we bouwbedrijven om zich CoC te

laten certificeren. Daarnaast ontw ikkelden we

een hou tdatabase voo r de bouwen de GWW·
sector (www.houtdafabase.nl). die recent is g e
lance erd do or minister C ram er op de Houtdag.

En e r staan alwee r me er proje ct e n o p stapel in

ande re houtsect or en e n me t ande re par tners .

Kijkend naar 2009 valt op da t ond anks de
recessie het aa nbo d van ge certificee rd

hout is gestegen. Voo r 2010mag verw acht
worden dat me t het duurzaam inkoopbe leid de

vraag blijft stijgen. Dat zien wij ook in het

'~W""'''"'' I aantal vrage n van overhe idsinkopers dat
è bij Probos binnenkomt. Binnen het pro ject
~ 'Timmer de keten dicht', dat Probos samen

met Bouwend Nederland uitvoert, merken
we dat de animo onder bouwbedrijven om

zich te laten certif iceren toeneemt.
Het ze lfde geldt voor een aantal sectoren

die tot op he den zijn achtergebleven. Als
we uit 2009 ee n le s moeten trekke n, dan

is het dat versta ndige bed rijven zich klaa r
make n voor de toekomst door zich C oC

te lat en ce rtifice ren . En dat isgoed nieu ws,

vooral ook voor het bos!

STICHTING PROSOS

of in de toekomst getoetst. Met de goedgekeur
de certificaten is a l een groot deel va n onze im
port gedekt. Dat wil overigens niet zeggen dat

het hout ook met certificaat op de markt komt,
daar is die CoC.certificering weer voor nodig .

De overheid wil het goede voorbeeld ge ven .

Vanaf 1januari 2010moete n alle rijksover
heden 100 %duurzaam inkopen. Voo r qe

me en te n geldt een per centage van 75% e n voor
provincie s en watersch ap pe n 50% in 2010 en

veelal 100% in 2015. Ook voor de mar kt is be
leid ge formuleerd . In 2011moet 50%van al het

hout da t in Nederland wordt geb ruikt uit aan
toonbaar duu rzaam beheerde bossen stammen,

oftewel gecertificeerd zijn. Uiteraard zal dit
overheidsbeleid tevens navolg ing kr ijgen bij be 

drijven , zoals banken, woningbouwcorporaties

en mu ltinationals.

Hie rva n zijn alle vele voorbeelden te nee 

men, zie bijvoorbeeld de honderd conve

nantpartners van FSC Nederland, en het
aantal stijgt snel. Veel houtverwerkende onder

ne mingen hebben in meer of minde re mate de
(rijks)overhe id als kla nt, goed voor jaa rlijks 50
miljard euro aa n inko pe n, en anders wel bedrij
ve n die zich aangesproken voele n doo r het

ove rheidsbe leid (of het be lang van duurzaam
bosbehee r). Als ondernemingen in de toekomst

willen le ve ren aa n ove rheden en/of de volgers
hiervan, zullen zij du s C oC .gece rt ificeerd moe

ten zijn! Misschien loopt he t nie t gelijk per 1ja-

Hoewe l in sommige houtbranches dat laat 
ste nog stee ds mogel ijk is, word t Chain of

Custody-certificering voor ste eds meer
bedrijven noodzaak om in de toekomst te kun 

nen overleven . Gezien de actieve bem oe ienis
va n Probos met deze materie en de stijge nde

vraag naar ge cert ificeerd hout e n CoC
certilicerinq, kan het niet anders dan deze

te ruq - en vooruitblik volledig te wijden aan dit

thema.

V
oor so mmige houtonde rnem inge n zijn de
achtergro nde n e n we rking van CoC

certificeri ng be ke nde kost. Niette min blijkt
uit de con tacten van Probos met een breed scal a

aan houtbedrijven dat dit toch nog niet bij elke
firma zo is. Bosse n worden gecertificeerd voor

duurzaam bosbeheer. Alle bedrijven die het
hout uit deze bossen daarna gebruiken en dit

ook wille n cla imen , moeten zelf ook gecertifi
ceerd worden, het zoge naamde Chain of

Custody-keurmerk (de handelsketen). Alleen
met dit cert ificaat en bij gebruik van gecert ifi

ceerd hou t mag geclaimd worden dat het hout
uit aantoonbaar duurzaam beheerde bossen

komt.

D
e e rvar ing me t C oC ,ce rtificeri ng lee rt dat

goed georganisee rde onderneminge n we i
nig moei te heb ben om zich CoC te lat en

ce rtifice re n. Er zijn be drijven die binnen twe e
weken gecertificee rd zijn. O nde rnemingen

kunnen zich individueel late n certificeren, maa r
als het bedrijf max imaal vijftien mensen in dienst

heeft, kan deze er ook voor kiezen zich aan te
sluiten bij een groepscertificaat. Voor 750 eu ro

per jaar is de firma dan al gecertificeerd.
Bedrijven kunnen zich bovendien dubbel laten

cert ificeren voor zowel FSC als PEFC, hetgeen
in geva l va n groepscertificering dan 1.350euro

kost.

I
n tegenstelling tot wat ve el mensen denken is

het dan niet verplicht om alleen nog maar ge 
ce rtificee rd hout te gebruiken. In China ben

ik glossy folde rs tegengekome n van houtbe drij·
ven met grote logo's e rin van hun CoC

ce rtificaa t, zon der dat ze oo k maar één plank
gece rtificee rd hout ve rwe rken. Dit neig t ste rk
naar 'window dressing' en is nat uurl ijk niet wat

Pro bos graag zie t. Deze bed rijven zijn er echter
we l klaar voor als de vraag naar gecertifice erd

hout er komt.

J
amme r genoeg is er in de
loop der tijd een wildgroe i

aan certificaten ontstaan,
maar grofweg ga at het om

twee certificaten, namelijk
FSC en PEFC. Er is een

Nederlandse ccmrmssre
(TPAC) die toetst of eertillee
ten voldoen aan de eisen die de

Nederl and se overheid heeft

ges teld aan duu rzaam bcsbe
heer. Op dit momen t zijn FSC

we reldwij d e n PEFC Duitsland ,
België , Zwede n en Finlan d

goedgekeu rd. Standaarden
van andere landen worden nu
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