"Een CoC-certificaat is

zo langzamerhand een 'license to operate'. " (Foto: FSC International)

NBvT-verplichting
Chain of Custody
Certificatie voor een Chain of Custody
levert de nodige rompslomp op, denken veel NBvT·leden, "Maar het is als
het behalen van een schooldiploma",
zegt timmerfabrikant Jos Timmer·

proces tot aan de boom in een duurzaam beheerd

tificeren, "Je kijkt er tegenop, maar

bos. Dat de NBvT zijn leden verplicht minimaal één
CoC-certificaat te behalen, klinkt hard, maar is dan
ook hard nodig, stelt Bert Kattenbroek, secretaris
marketing en communicatie bij de NBvT. "Een grote

achteraf valt het mee."

meerderheid van onze leden heeft inmiddels mini-

mans die zijn bedrijf onlangs liet cer·
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D e Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten
(NBvT) kondigde het tijdens de algemene ledenvergadering (alv) van 4 november 2010 aan: elk lid van
de bond moet per 1 januari 2012 beschikken over
minimaal één certificaat voor een Chain of Custody
(CoC). Oftewel: via een track & trace-systeem in een
gesloten handelsketen kan de herkomst van het hout
worden teruggevoerd door het volledige productie-
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maal één CoC. Maar de andere bedrijven moeten nu
ook om. Het kunnen aanbieden van producten die

gemaakt zijn van hout uit duurzaam beheerde bossen, is een marketingtooi die branchebreed moet

worden gedragen." Hierachter sch.uilt een eenvoudige reden: hout leent zich uitstekend om op het gebied van duurzaamheid de strijd aan te binden met
concurrerende bouwproducten als staal, bet~n, aluminium en kunststof. De NBvT wil daarom met zijn

leden als één blok opereren, zodat de duurzame
boodschap van hout duidelijk voor het voetlicht
wordt gebracht. "Als een timmerfabrikant zich niet
certificeert en niet rapporteert, dan is dat van invloed
op de gehele branche", waarschuwde Kattenbroek
al tijdens de alv. Nu voegt hij eraan toe: "Een CoCcertificering is daarmee een onderdeel van het NBvTlidmaatschap. Ik kan me overigens niet voorstellen

Jonge aanplant in een FSC-bos. (Foto: WWF-Canon/

dat een timmerfabrikant dit jaar geen CoC-certificaat
gaat halen. Want het is absoluut de moeite waard."

Sebastian Rich)

veel moeilijker en er kleeft een risico aan deze moge-

Waarde

lijkheden: de kans dat de inkoper het niet vertrouwt.

Waarin zit voor een timmerfabrikant de waarde van
een CoC-certificaat? "In het feit dat zo'n certificaat

Er is immers geen controle van een onafhankelijke
certifîceerder. "
Het kunnen tonen van een CoC-certificaat is voor

zo langzamerhand een 'Iicense to operate' is", zegt
Mark van Benthem, senior adviseur bosbeheer en

een timmerfabrikant dus alleen al de moeite waard

houtketen bij Stichting Probos, dienstverlener op on-

ter voorkoming van het mislopen van opdrachten.

der meer het gebied van duurzaam bosbeheer. "Je

"Bovendien is het raar dat je hout gebruikt uit bossen

hebt een CoC-certificaat nodig om te mogen leveren. Het gebruik van hout uit duurzaam beheerde
bossen wordt steeds vaker opgenomen in bestekken." Het niet hebben van een CoC-certificaat kan
dus uitsluiting tot gevolg hebben. Volgens Van Ben-

waarvan je niet zeker weet dat ze goed worden betoch ook kozijnen blijven maken? Certificering geeft

them zijn er formeel binnen de door de overheid

van roofbouw."

vastgestelde grenzen nog andere mogelijkheden dan

De verplichte CoC-certificering past bij de NBvT
goed onder het kopje 'maatschappelijk verantwoord
ondernemen', aldus Kattenbroek. "Het sluit goed

een CoC-certificaat om aan te tonen dat hout uit

duurzaam beheerd bos afkomstig is. "Maar dat is

heerd", vindt Van Benthem. "Je wilt in de toekomst
de garantie dat het hout daadwerkelijk uit een goed
beheerd bos afkomstig is en dat er geen sprake is

"Als een timmerfabrikant zich niet certificeert en niet rapporteert, dan is dat van invloed op de gehele branche."
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aan bij andere mvo-managementdoelstellingen,
als arbovoorwaarden en logistieke oplossingen."

zo~

Moeite
Maar een timmetiabrikant kan moeite hebben met

de handelsketencertificering, omdat hij bang is dat
hem allerlei rompslomp wacht. Kattenbroek erkent
dat een aantal bondsleden "als een berg" tegen de
certificatie opziet. "Het is onbekend en lijkt al gauw
veel en vooral moeilijk, Dat valt echter mee. Eèn tim-

merfabrikant beschikt over IKB - want hij werkt volgens KOMO - en daarin staan zijn bedrijfsprocessen
beschreven. Een paar aanvullingen op de bestaande

IKB brengt hem al een stuk dichter bij een certificaat.
Natuurlijk moet het binnen de organisatie worden
gedragen, maar het daadwerkelijke 'meerwerk' is in

de praktijk minimaal."
Zo is het voor de implementatie van een CoC-

Voor de certificatie van zijn leden heeft de NBvT afspraken

systeem van belang dat bij ontvangst van hout en

gemaakt met SKH en Ingenieursbureau Evan Buytendijk,

houtachtige materialen een bepaalde werkinstructie

wordt gevolgd. De houtsoort moet worden gecontro-

SKH en Ingenieursbureau Evan Buytendijk. "De le-

leerd, evenals de afmeting en hoeveelheid zoals ze
op de leverbon staan vermeld, Daarnaast moet het
CoC-nummer van de leverancier op de leverbon
staan en de eventuele claim van het product, bijvoor-

beeld 'FSC pure' of 'FSC Mixed 70%'. De meeste

den kunnen bij deze partijen terecht, die weten wat
wij van hen verlangen." Een timmetiabrikant is echter vrij om zich door een andere instantie te laten certificeren, "Voor de kleinere bedrijven - met maximaal
vijftien werknemers - is groepscertificering wellicht

van deze werkzaamheden zijn nu ook al gebruikelijk,
dus er worden weinig extra inspanningen aan de be-

caat wordt geregeld door een groepsmanager. Deze

staande procedures toegevoegd.
De volgende stap voor een timmerfabrikant is dat hij

een goede optie. Kattenbroek: "Een groepscertifizorgt voor de aanpassing in de IKB bij een groep van

het systeem intern moet testen. "Hij controleert of

bedrijven en kan hen vervolgens zelf certificeren.
Is een timmetiabriek gecertificeerd, dan wordt voor

het werkt zoals het moet", zegt Kattenbroek. "Daar-

zowel FSC als PEFC het certificeringsproces mini-

na kan een afspraak worden gemaakt met een certificeringsinstantie om een audit te laten uitvoeren."
Voor de uitvoering van de certificering heeft de NBvT

maal één keer per jaar geëvalueerd. Indien nodig kan
het systeem worden bijgesteld en kunnen aanvullende trainingen worden gegeven. Het doel van deze

afspraken gemaakt met twee instanties, te weten

herijkingen is dat medewerkers die invloed hebben
op de implementatie en het onderhoud van de CoC
allen over voldoende vaardigheden en ervaring be-

schikken.

Investering in toekomst
NBvT-lid Bouwbedrijf Timmermans heeft onlangs de
procedure doorlopen. De in Haelen gevestigde timmerfabriek behaalde in week 7 van dit jaar een CoCcertificaat voor zowel FSC- als PEFC-hout. Jos Timmermans beschouwt de certificatie als een
investering in de toekomst van de timmetiabriek.
"Wij hebben min of meer op aandringen van de

markt ons bedrijf laten certificeren. Maar alles gaat
tegenwoordig op prijs, dus of ik de kosten die ik voor
de certificatie heb gemaakt in het eerste jaar terugverdien, betwijfel ik." Timmermans zet ook vraagte-

kens bij de haalbaarheid van een daadwerkelijk geEen CoC gaat uit van een gesloten, dus te controleren

sloten keten: "Als een aannemer niet is gecertificeerd,
dan klopt de keten al niet meer." Maar met name aan

handelsketen, (Bron: FSC International)

de vraag kant van de markt ziet de timmerfabrikant
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"Opdrachtgevers vragen steeds vaker om gecertificeerd hout." (Foto: WWF-Canon/WWF-Switzerfand/A. deffa Bel/a)

de mogelijkheden van het gecertificeerd zijn. "Opdrachtgevers, zoals overheden en woningbouwverenigingen, vragen steeds vaker om gecertificeerd
hout. Ik zie de certificering dan ook als een strategie
voor de lange termijn."
Een timmerfabrikant die zijn bedrijf wil laten certificeren, moet wel wat tijd vrijmaken, aldus Timmermans.
AI met al heeft hij er zich twee maanden mee beziggehouden. "We hebben een bureau ingeschakeld
om ons ermee te helpen, want je kunt niet alles we-

ten. Zij zijn hier vier dagdelen geweest om alles door

te spreken: hoe je bijvoorbeeld op tekeningen, offertes en afleverbonnen moet aangeven dat het gecertificeerd hout betreft." Timmermans vond het
tijdsbestek van twee maanden meevallen. "Het is net
als het behalen van een schooldiploma", zegt hij. "Je
kijkt er tegenop, maar achteraf blijkt het erg mee te
vallen."
Dat de certificering voor minimaal één CoC de NBvTleden wordt opgelegd, vindt Timmermans geen
slechte zaak. "Het is goed dat er wordt gewerkt volgens bepaalde regels. Bovendien is duurzaam bosbeheer toch de toekomst." De Limburgse ondernemer denkt echter dat niet iedereen zo nauw zal
kijken. "Er zullen altijd mensen zijn die er de hand
mee lichten of profiteren van mazen in de wet. Maar
naar de markt toe is de certificering een goed verhaal. Wij kunnen nu aantonen dat we werken met
gecertificeerd hout. Je kunt wel zeggen dat je met de
certificatie voor duurzaam geproduceerd hout bezig
bent, maar je moet ook een keer kunnen zeggen: 'En
nu heb ik het certificaat'."

Op tijd

"Duurzaam bosbeheer is toch de toekomst. " (Foto: FSC
International)

Van Benthem raadt timmerfabrikanten aan om de
certificering niet te ver achter in het jaar te plannen.
"De certificeerders zijn namelijk druk, dus je kunt er
beter maar op tijd bij zijn." Timmermans kan zich
voorstellen dat een timmerfabrikant de certificering
voor zich uit blijft schuiven. "Je bent al heel druk met
je werk. Maar op een gegeven moment moet je de
knoop doorhakken: nu gaan we werk maken van .die
certificering." Vanuit de NBvT zal er vooriichting komen over het certificeren en wordt er gekeken naar
subsidiemogelijkheden, zodat de kosten voor een
timmerfabrikant tot een minimum worden beperkt.
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