“Hout? Dat koop ik niet!”
De inkoopcriteria voor hout zijn in juni van dit jaar vastgesteld door minister
Cramer. Het is nu wachten op de uitkomsten van de toetsing van de eerste
certificeringssytemen door de toetsingscommissie (TPAC). Als de uitkomsten
bekend zijn, kan men bij de overheid eindelijk aan de slag: op naar 100%
duurzaam inkopen! In dit Bosbericht wordt ingegaan op het inkoopbeleid t.a.v.
duurzaam geproduceerd hout en de verschillende knelpunten die zowel binnen
de houtsector als binnen de verschillende overheidsdiensten leven als het gaat
om de implementatie van het nieuwe duurzame inkoopbeleid.
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“Hout? Dat koop ik niet!”

Hout: op naar 100% aantoonbaar
duurzaam
Vanaf 2010 moeten inkopers van de rijksoverheid bij 100% van de inkopen duurzaamheid
als zwaarwegend criterium meenemen. Voor
provincies en waterschappen geldt een doelstelling van 50% en gemeenten hebben zich
gecommitteerd aan 75% duurzaam inkopen.
Henk ten Bouwhuis, Jongeneel

De overheid wil met haar duurzaam inkoopbeleid het goede voorbeeld geven en op deze
wijze de markt voor duurzame producten
stimuleren en innovatie bij bedrijven
bevorderen.
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product voorkomt, de inkoopcriteria voor

duceerd hout getoetst. Deze toetsing wordt
gedaan door een onafhankelijke commissie: de
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aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout
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Dat hout een veelzijdig en veelvoorkomend

van toepassing zijn. Voor veel inkopers is dit
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damwanden, deuren en kozijnen en niet
automatisch met papier, laminaat en

(FFCS) en PEFC Duitsland. Volgens de laatste
planning zullen de uitkomsten van deze
toetsing half oktober openbaar worden
gemaakt.
De bekendmaking van de uitkomsten van de
toetsing door TPAC is de eerste stap om aan
het duurzaam inkoopbeleid voor hout en
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Knelpunten duurzaam inkoopbeleid
Om inzichtelijk te krijgen welke knelpunten
zich voor kunnen doen bij het implementeren
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Door de toenemende vraag naar gecertificeerd

ambtenaren weten (nog) niet hoe zij bij inkoop

hout, wordt de noodzaak groter om het areaal

of aanbestedingen de regels voor duurzaam

Aanbod gecertificeerd hout
Het duurzaam inkoopbeleid zal naar
verwachting resulteren in een verhoogde
vraag naar gecertificeerd hout en
houtproducten. Tijdens de workshop kwam
regelmatig naar voren dat door de markt lang
niet altijd aan deze toenemende vraag kan
worden voldaan. Dit had volgens de
deelnemers verschillende oorzaken. In
bestekteksten worden veelal specifieke
houtsoorten voorgeschreven. Dit kan leiden
tot een tekort aan bepaalde gecertificeerde
levertijden en hoge prijzen. Om dit te
voorkomen is het van belang dat binnen
bestekken geen specifieke houtsoorten meer
worden voorgeschreven, maar dat het bestek
relevante prestatie-eisen (zoals
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houtsoorten, wat weer resulteert in lange

geproduceerd hout moeten formuleren en hoe
zij vervolgens bij (op)levering moeten
controleren of er ook daadwerkelijk duurzaam
geproduceerd hout (of producten waarin hout
is verwerkt) is geleverd. Controle op de
naleving van het beleid heeft bovendien niet
altijd prioriteit. Daarnaast zijn er, zowel binnen
de overheid als voor de handel, geen sancties
op het niet naleven van het beleid. Indien er
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bijvoorbeeld door een aannemer, ondanks
heldere afspraken, geen aantoonbaar
duurzaam geproduceerd hout wordt toegepast
in een bouwproject van de overheid, heeft de
verantwoordelijke ambtenaar vooralsnog
weinig instrumenten om de aannemer te
houden aan de gemaakte afspraken. De
deelnemers aan de workshop zagen ook in dat
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monitoring een zeer belangrijk instrument is

en het belang van het gebruik van aantoon-
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hoeven bij een goede samenwerking en

over het duurzaam inkoopbeleid, over de

de handelsketen zijn momenteel nog niet CoC

communicatie tussen ambtenaren en

bossenproblematiek en de rol die aantoonbaar

gecertificeerd. Zo ziet de aannemerij in veel

leveranciers geen struikelblok te zijn. Wel is

duurzaam geproduceerd hout daarin kan

gevallen nut en noodzaak van certificering

het zaak dat alle partijen die betrokken zijn bij

spelen, in de regel bij veel overheids-

niet in. In Nederland zijn bijvoorbeeld nog

het inkopen of verkopen van aantoonbaar

Zowel de inkopers als de beleidsmakers

instellingen slechts beperkt aanwezig is. Hout

geen 50 bouwbedrijven FSC gecertificeerd en

duurzaam geproduceerd hout er samen de

is als grondstof voor veel ambtenaren niet erg

er is nog geen enkel bouwbedrijf gecertificeerd

schouders onder zetten om te zorgen dat de

zichtbaar en daarnaast is de kennis over de

volgens een ander certificeringsysteem.

100% doelstelling gehaald gaat worden.
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