Ruim 13% gecertificeerd hout op de
Nederlandse markt
In opdracht van het ministerie van VROM heeft Probos een nulmeting
uitgevoerd naar het in 2005 op de Nederlandse markt gekomen volume
duurzaam geproduceerd hout. Hieruit bleek dat 13,3% van het totale
Nederlandse houtverbruik was voorzien van een certificaat. Nog eens 22%
van het hout was afkomstig uit gecertificeerd bos maar had geen certificaat.
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Figuur 1. Het aandeel met cert i f i c a aten het aandeel zonder cert i f i c a at(afkomstig
uit gecertificeerd bos) per productgroep binnen het totale Nederlandse
houtgebruik in 2005.
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Tabel 1. Het totaal volume duurzaam geproduceerde houtproducten (excl. papier) dat in 2005 op de Nederlandse markt is
gekomen (in m3 rhe).
Totaal

FSC

PEFC

MTCC

CSA

SFI

Rest*

Met certificaat

588.810

247.609

1.058

0

0

6.317

843.727

13,3%

Uit gecertificeerd bos

183.836

1.142.700

16.914

11.348

5.975

94.662

1.455.435

23,1%

Totale markt**

Totaal

In %

6.327.178

*) De rest categorie bestaat uit het volume hout dat is opgegeven als geïmporteerd met Keurhout keur (incl. Gabon) en hout dat afkomstig is uit gecertificeerd bos, maar
waarvoor door het bedrijf geen onderscheid is gemaakt tussen verschillende certificaten (bv. FSC/PEFC of SFI/CSA etc.)
**) De cijfers voor de “totale markt” zijn gebaseerd op de jaarlijkse Probos/CBS productie- en handelsstatistieken voor hout- en papierproducten.
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Figuur 2a en b. Het aandeel van de verschillende cert i f i c aten op de Nederlandse
markt voor respectievelijk duurzaam geproduceerd hout met een cert i f i c aat (a) en
het totale volume duurzaam geproduceerd hout (b).
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De marktaandelen van de andere certificeringssystemen zijn erg klein (tabel 2).
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*) De rest categorie bestaat uit het volume hout dat is opgegeven als geïmporteerd met Keurhout keur (incl.
Gabon) en hout dat afkomstig is uit gecertificeerd bos, maar waarvoor door het bedrijf geen onderscheid is
gemaakt tussen verschillende certificaten (bv. FSC/PEFC of SFI/CSA etc.)
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Tabel 2. Het procentueel aandeel per boscert i f i c a at in
het totale volume hout dat in 2005 in Nederland is ve r b ruikt.
Met certificaat Uit gecertificeerd bos

Tabel 3. Het procentueel aandeel per boscertificaat in
het totale volume grondstof dat in 2005 door
Nederlandse papierproducenten is ve r b ruikt.

Totaal

Met certificaat Uit gecertificeerd bos

Totaal

FSC

9,3%

2,9%

12,2%

FSC

4,3%

1,4%

5,7%

PEFC

3,9%

18,1%

22,0%

PEFC

19,3%

2,6%

21,9%

MTCC

0,0%

0,3%

0,3%

SFI

6,5%

0

6,5%

14%

2,1%

16,1%

44,1%

6,1%

50,2%

CSA

0,0%

0,2%

0,2%

Rest*

SFI

0,0%

0,1%

0,1%

Totaal

Rest*

0,1%

1,5%

1,6%

Totaal

13,3%

23,1%

36,4%

*) De rest categorie bestaat uit het volume hout dat is opgegeven als
geïmporteerd met Keurhout keur (incl. Gabon) en hout dat afkomstig is uit
gecertificeerd bos, maar waarvoor door het bedrijf geen onderscheid is gemaakt
tussen verschillende certificaten (bv. FSC/PEFC of SFI/CSA etc.)

*) De rest categorie bestaat uit het volume pulp dat afkomstig is uit gecertificeerd bos, maar waarvoor door één bedrijf geen onderscheid is gemaakt tussen
FSC en PEFC.

