Hout: 100% duurzaam!
Met het nieuwe duurzaam inkoopbeleid van de overheid is het inkopen van
duurzaam geproduceerd hout allang niet meer een trend, maar wordt het ook
echt de norm. Deze ontwikkeling vergt ook van de houtsector een werkwijze die
aansluit bij de vraag naar gecertificeerd hout en de eisen die opdrachtgevers
stellen. In dit bosbericht worden verschillende handreikingen gegeven hoe de
houthandel opdrachtgevers op weg kan helpen bij het inkopen en toepassen
van aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout.
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van het Nederlandse TPAC (Timber
Procurement Assessment Committee).

SGS-TLTV
SGS-TLTV (SGS Timber Legality & Traceability
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Verification) is een nieuwkomer in het rijtje
van bewijzen voor aantoonbaar legaal hout.
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