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In 2008 was 33,8% van het totale in Nederland verbruikte volume hout en plaatmateriaal voorzien van een certificaat voor duurzaam bosbeheer. Meer dan negentig
procent van dit volume voldoet aan de inkoopcriteria van de Nederlandse overheid.
Het marktaandeel is een flinke toename ten opzichte van 2005, toen dit aandeel
13,3% bedroeg. Dit blijkt uit de resultaten van een studie die Probos in opdracht van
de Ministeries van VROM en LNV in 2009 heeft uitgevoerd.

Nederlandse overheid in 2011 dichterbij.
Het aandeel gecertificeerd papier en karton op

Tabel 4
Volumes en marktaandelen gecertificeerd papier en karton in 2008
(in ton en %)
FSC

110.000

2,8%

PEFC

126.000

3,2%

Totaal

236.000

6%

Marktaandeel gecertificeerd hout meer dan
verdubbeld

de Nederlandse markt zal volgens de producenten en importeurs van papier en karton in
2011 zijn toegenomen tot 9%.

Het aandeel gecertificeerd tropisch hardhout is bijna
verdubbeld t.o.v. 2005 (foto Mark van Benthem, Probos)
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