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TPAC 
Timber Procurement Assessment Committee 
 
De Toetsingscommissie Inkoop Hout (Timber 
Procurement Assessment Committee, TPAC) is in 
november 2007 opgezet door Stichting Milieukeur 
(SMK) in opdracht van het ministerie van 
Infrastructuur & Milieu (destijds het ministerie van VROM). Deze toetsingscommissie heeft als taak 
certificeringsystemen (keurmerken) voor duurzaam bosbeheer te toetsen aan de Nederlandse 
Inkoopcriteria voor Duurzaam Hout (TPAS, Timber Procurement Assessment System), zoals die in 
juni 2008 door de minister van het ministerie van I&M zijn vastgesteld. Bij iedere beoordeling wint de 
commissie externe expertise in en worden ook de betreffende certificeringsystemen uitgebreid in de 
gelegenheid gesteld om input te geven.  
 
Het inkoopbeleid van de Nederlandse overheid stelt dat indien er onvoldoende duurzaam 
geproduceerd hout op de markt wordt aangeboden, er in elk geval minimaal aantoonbaar legaal 
gekapt hout moet worden ingekocht. Vanaf 3 maart 2013 is bovendien de Europese houtverordening 
van kracht. Volgens deze verordening is het verboden om niet aantoonbaar legaal hout op de 
Europese markt te brengen.  
 
Indien een inkoper van de overheid om een bepaalde reden besluit dat hij niet gecertificeerd hout wil 
inkopen, moet hij een procedure starten om te beoordelen of het hout voldoet aan de Nederlandse 
inkoopcriteria. Deze beoordeling wordt uitgevoerd aan de hand van verschillende documenten die de 
leverancier van het ongecertificeerde hout moet aanleveren, de zogenaamde categorie B bewijzen. 
De procedures voor categorie B bewijzen zijn te vinden op www.tpac.smk.nl onder ‘Documents’. 
Voor vragen over de toetsingsprocedure van categorie B bewijzen, kan contact worden opgenomen 
met Inkoop Duurzaam Hout (Helpdesk@inkoopduurzaamhout.nl of tel. 0317 466555) of de Helpdesk 
Gecertificeerd Hout van Centrum Hout (e.de.munck@centrum-hout.nl of tel. 036 5329821). 
 
Meer info 
Stichting Milieukeur: www.smk.nl.  
Inkoop Duurzaam Hout & Papier: www.inkoopduurzaamhout.nl  
Timber Procurement Assessment Committee: www.tpac.smk.nl.  
Infoblad: Bestekteksten duurzaam geproduceerd hout voor overheden: www.houtdatabase.nl. 
Infoblad: Duurzaam inkoopbeleid hout: www.houtdatabase.nl 
 
Geraadpleegde bronnen 
Website TPAC. Geraadpleegd op 3 augustus 2017, via www.tpac.smk.nl. 

http://www.smk.nl/
http://www.inkoopduurzaamhout.nl/
http://www.tpac.smk.nl/
http://www.houtdatabase.nl/
http://www.houtdatabase.nl/
http://www.tpac.smk.nl/

