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Duurzaam inkoopbeleid van de overheid
voor hout en houten producten
Duurzame ontwikkeling wordt wel gedefinieerd als ‘het voorzien in de behoefte van de huidige
generaties zonder die van toekomstige generaties in gevaar te brengen’. Bij duurzaam inkopen wordt
bij de inkoopbeslissing naast het streven naar een goede prijs of winst (profit) ook rekening
gehouden met het effect van de activiteiten op het milieu (planet) en de menselijke (sociale)
aspecten (people). Wanneer deze drie aspecten met elkaar in balans zijn kan gesproken worden van
een duurzame activiteit of een duurzaam product. De staatsecretaris van Infrastructuur en milieu
benadrukt in haar brief van 22 december 2016 aan de Tweede Kamer nogmaals het belang van het
duurzaam inkopen van hout, omdat: ‘….bossen cruciaal zijn voor het tegengaan van
klimaatverandering en het bereiken van de Sustainable Development Goals. Het kabinet maakt zich
hard voor het behoud en duurzaam gebruik van bestaande bossen en het tegengaan van
ontbossing’.
Jaarlijks besteden de verschillende overheden tientallen miljarden euro’s aan producten en diensten.
De rijksoverheid wil met haar duurzaam inkoopbeleid de markt verduurzamen. In 2008 is bepaald dat
alle rijksinstanties vanaf 2010 uitsluitend aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout mogen inkopen
en aanbesteden. Andere overheden hebben zich aan deze doelstelling gecommitteerd vanaf 1
januari 2015. Deze doelstelling geldt voor alle aankopen en dus ook voor hout en houtproducten,
zoals papier en meubilair. In juni 2008 heeft de Nederlandse overheid inkoopcriteria voor duurzaam
geproduceerd hout vastgesteld. De inkoopcriteria en bijbehorende beoordelingsmethode zijn
vastgelegd in het Timber Procurement Assessment System (TPAS) en worden beheerd door de
Timber Procurement Asessment Committee (TPAC). Aan de hand van deze set criteria voor onder
andere duurzaam bosbeheer en de handelsketen toetst TPAC of bestaande (certificering)systemen
voldoen aan de inkoopcriteria (zie ook het infoblad over TPAC). Certificeringssystemen (keurmerken)
worden geaccepteerd als bewijs voor aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout als zij voldoen aan
de 9 principes (principles) voor duurzaam bosbeheer zoals vastgelegd in TPAS. De Staatssecretaris
van Infrastructuur en Milieu besluit uiteindelijk over de toelating van certificeringssytemen als bewijs
binnen het inkoopbeleid.
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Uit een monitoring van Stichting Probos is gebleken dat het aandeel duurzaam geproduceerd hout in
de markt de afgelopen 10 jaar explosief is gestegen van 13,3% in 2005 naar 83% in 2015, mede
dankzij de aandacht voor duurzaam inkopen. Het aandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd
hout verhandeld door leden van branchevereniging Koninklijke VVNH kwam over heel 2016 zelfs uit
op 89%, zo bleek uit een andere monitoring door Probos. Daarmee heeft de VVNH haar doelstelling
van 90% duurzaam geproduceerd hout voor 2020 al nagenoeg gehaald. Uitdaging is nu vooral om
dit niveau te behouden en nog intensiever aandacht aan tropische bossen te geven. Het goed
implementeren van het duurzaam inkoopbeleid door alle overheden is daar een flinke stimulans voor.
Voor nagenoeg alle toepassingen waar hout wordt gebruikt, is momenteel een duurzame variant
beschikbaar.
Op 22 maart 2017 sloten 2 ministeries en 22 andere organisaties uit de hout en bouwsector een
Convenant Duurzaam Bosbeheer af met als doel duurzaam geproduceerd hout in Nederland de
keuze voor hout uit duurzaam beheerd bos voor zowel publieke als private partijen tot norm te
maken. De betrokken organisaties hebben elk hun eigen commitment getekend om meer duurzaam
geproduceerd hout voor te schrijven, in te kopen of te gebruiken. De organisaties krijgen
ondersteuning vanuit een daartoe opgericht secretariaat.
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Meer info
Duurzaam hout - een handleiding voor ontwikkelaars en bouwbedrijven(brochure
www.vvnh.nl/system/files/duurzaam-inkopen-van-hout_dec2012.pdf
Duurzaam inkopen - Bewust met Hout: www.bewustmethout.nl.
Helpdesk Gecertificeerd Hout: tel.036-5329821 e.de.munck@centrum-hout.nl.
Houtdatabase - database met houtsoorten, toepassingen en hun leveranciers: www.houtdatabase.nl
Inkoop Duurzaam Hout & Papier: www.inkoopduurzaamhout.nl
Timber Procurement Assessment Committee: www.tpac.smk.nl
Zakboekje 100% duurzaam hout:
www.bewustmethout.nl/sites/bewustmethout.nl/files/zakboekje%20inkopen%20duurzaam%2
0hout.pdf.
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