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berekend inclusief PEFC MTCS. Het
marktaandeel komt in dat geval uit op
76,3%. PEFC MTCS vertegenwoordigt dus
een marktaandeel van 2,3% binnen de
totale markt. PEFC MTCS speelt met name

Tabel 3 Het totaal volume papier en karton met certiﬁcaat voor duurzaam bosbeheer dat
in 2013 op de Nederlandse markt is gekomen (in ton).

Duurzaam geproduceerd papier en
karton
De totale hoeveelheid aantoonbaar
duurzaam geproduceerd papier en karton
dat in 2013 op de Nederlandse markt is
gebracht en in de marktmeting in beeld is
gebracht, bedraagt 1.297.400 ton. Dat
komt overeen met een marktaandeel van
47,1% (37,7% FSC en 9,4% PEFC) bij een
totaal verbruik van papier en karton in
2011 van 2.755.000 ton (tabel 3). In ﬁguur
3 is het marktaandeel van papier en
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32,8%

* 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 3 Hoeveelheden papier en karton (in 1.000 ton) op de Nederlandse markt in 2013 per
productgroep en het marktaandeel per productgroep dat is voorzien van een FSC- of PEFCcertiﬁcaat.
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Driekwart gezaagd hout en
platen op Nederlandse markt
duurzaam
Het marktaandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd gezaagd hout
en plaatmateriaal op de Nederlandse markt is in de periode 2011-2013
toegenomen van 65,7% naar 74,0%. Ook het marktaandeel aantoonbaar
duurzaam geproduceerd papier en karton is in dezelfde periode gegroeid
van 32,8% naar 47,1%. Dit zijn de resultaten van de marktmeting die in
2014 door Probos in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en
Milieu, het ministerie van Economische Zaken, FSC Nederland, PEFC
Nederland en IDH, The Sustainable Trade Initiative is uitgevoerd.

Driekwart gezaagd hout en platen op Nederlandse
Green deal
De Green Deal Bevorderen duurzaam
bosbeheer, ondertekend op 20 juni 2013, is
in Nederland één van de initiatieven om
de vraag naar duurzaam geproduceerd

Tabel 1 Het totaal volume gecertiﬁceerd gezaagd hout en plaatmaterialen dat in 2011 en
2013 op de Nederlandse markt is gekomen (in m3 rhe).
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Figuur 1 De verhouding tussen het volume gezaagd hout en plaatmateriaal per productgroep
met en zonder certiﬁcaat voor duurzaam bosbeheer en het totale Nederlandse houtverbruik in
2011 en 2013.
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Figuur 2 Herkomst van het aantoonbaar duurzaam geproduceerde gezaagd tropisch hardhout in
2013.

Tabel 2 Het marktaandeel per certiﬁceringssysteem voor FSC en PEFC binnen
het totale volume gezaagd hout en
plaatmateriaal dat in 2013 in Nederland
op de markt is gebracht.
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bosbeheer, ondertekend op 20 juni 2013, is
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berekend inclusief PEFC MTCS. Het
marktaandeel komt in dat geval uit op
76,3%. PEFC MTCS vertegenwoordigt dus
een marktaandeel van 2,3% binnen de
totale markt. PEFC MTCS speelt met name

Tabel 3 Het totaal volume papier en karton met certiﬁcaat voor duurzaam bosbeheer dat
in 2013 op de Nederlandse markt is gekomen (in ton).

Duurzaam geproduceerd papier en
karton
De totale hoeveelheid aantoonbaar
duurzaam geproduceerd papier en karton
dat in 2013 op de Nederlandse markt is
gebracht en in de marktmeting in beeld is
gebracht, bedraagt 1.297.400 ton. Dat
komt overeen met een marktaandeel van
47,1% (37,7% FSC en 9,4% PEFC) bij een
totaal verbruik van papier en karton in
2011 van 2.755.000 ton (tabel 3). In ﬁguur
3 is het marktaandeel van papier en

258.100

736.900

274.600

Totale markt 2011*

In %

1.297.400

47,1%

3.085.800

Met certiﬁcaat 2011

1.011.400

32,8%

* De cijfers voor de “totale markt” zijn gebaseerd op de jaarlijkse Probos/CBS productie- en
handelsstatistieken voor hout- en papierproducten.

Hoeveelheid (in 1.000 ton)

plaats van de huidige 40,4%.

1.038.900

Totaal
2.755.000

Met certiﬁcaat 2013

hardhout. Indien PEFC MTCS daar wordt
deel binnen deze productgroep 66,0% in

PEFC

Totaal Totale markt 2013*

een grote rol binnen het gezaagd tropisch
meegenomen dan bedroeg het marktaan-
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Figuur 3 Hoeveelheden papier en karton (in 1.000 ton) op de Nederlandse markt in 2013 per
productgroep en het marktaandeel per productgroep dat is voorzien van een FSC- of PEFCcertiﬁcaat.
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Driekwart gezaagd hout en
platen op Nederlandse markt
duurzaam
Het marktaandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd gezaagd hout
en plaatmateriaal op de Nederlandse markt is in de periode 2011-2013
toegenomen van 65,7% naar 74,0%. Ook het marktaandeel aantoonbaar
duurzaam geproduceerd papier en karton is in dezelfde periode gegroeid
van 32,8% naar 47,1%. Dit zijn de resultaten van de marktmeting die in
2014 door Probos in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en
Milieu, het ministerie van Economische Zaken, FSC Nederland, PEFC
Nederland en IDH, The Sustainable Trade Initiative is uitgevoerd.

