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Bestekbepalingen duurzaam 
geproduceerd hout voor marktpartijen  
 
Om ervoor te zorgen dat in projecten aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout wordt toegepast, is 
het belangrijk eisen t.a.v. een duurzame herkomst van hout op te nemen in bestekbepalingen. Bij 
veel organisaties wordt gewerkt met een Programma van Eisen (PvE) dat als basisdocument dient 
voor projectspecifieke bestekken. Om aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout als vereiste te 
borgen, is het aan te bevelen als eerste stap aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout op te 
nemen in het PvE. Vervolgens dienen deze eisen opgenomen te worden in afzonderlijke 
projectbestekken.  
 
Voor marktpartijen kan het in meerdere opzichten voordelen bieden om bij aanbestedingen te 
verwijzen naar de inkoopcriteria voor duurzaam geproduceerd hout (Dutch Procurement Criteria for 
Timber), zoals die in 2008 door de rijksoverheid zijn vastgesteld (zie voor meer informatie hierover 
het infoblad over TPAC). Door deze inkoopcriteria te gebruiken wordt niet slechts naar één specifiek 
certificatiesysteem voor duurzaam bosbeheer (al dan niet met de toevoeging ‘of gelijkwaardig’) 
verwezen, maar naar meerdere certificatiesystemen die voldoen aan de inkoopcriteria voor 
duurzaam geproduceerd hout van de rijksoverheid. Dit vergroot de keuze, wat een positieve 
uitwerking op prijs en marktwerking kan hebben. Daarnaast zorgt het toepassen van één set criteria 
door zowel marktpartijen als overheden voor een helder signaal richting opdrachtnemers en 
leveranciers. Bovendien voldoen bestekbepalingen waarin op de juiste manier verwezen wordt naar 
de inkoopcriteria voor duurzaam geproduceerd hout aan Europese aanbestedingsregels. 

 
Stichting Probos heeft in samenwerking met vertegenwoordigers van diverse onderdelen van de 
rijksoverheid (Rijkswaterstaat, Rijksgebouwendienst, Dienst Vastgoed Defensie, Dienst Landelijk 
Gebied, Ministerie van I&M en Agentschap NL) standaard (bestek)bepalingen voor duurzaam 
geproduceerd hout opgesteld. Stichting STABU heeft naar aanleiding hiervan een bestekbepaling 
met betrekking tot duurzaam geproduceerd hout opgenomen in het administratieve deel van haar 
gestandaardiseerde besteksystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw (de STABU-systematiek). 
Hiermee is duurzaam geproduceerd hout als eis opgenomen in de aanvullende administratieve 
bepalingen. Deze sluiten aan op de Uniforme Administratieve Voorwaarden (UAV) voor de uitvoering 
van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) en geldt daarmee voor al het toe 
te passen hout, indien er voor wordt gekozen om dit op administratief niveau te regelen. 
Daarnaast zijn de uitvoerige bepalingen

1
 opgenomen in de ‘RAW-Catalogus Bepalingen duurzaam 

inkopen’ van het CROW
2
. Deze bestekbepalingen kunnen ook gehanteerd worden om invulling te 

geven aan de eis voor aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout in het PvE en bestekken. De 
bepalingen, en daarmee dus ook de inkoopcriteria voor duurzaam geproduceerd hout, maken echter 
nog geen onderdeel uit van de standaard RAW-systematiek. 
 
De bestekbepalingen voor aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout bestaan uit 3 delen

3
, te weten: 

 Lid 1 eist dat het te leveren hout aantoonbaar duurzaam geproduceerd dient te zijn.  

                                                 
1
 De bestekbepalingen uit de RAW-Catalogus Bepalingen duurzaam inkopen bestaan uit 4 delen. De uitvoerige 

bestekbepalingen zijn te vinden op het infoblad: Bestekbepalingen aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout voor 
overheden. Zie ook voetnoot 3. 
2
 De catalogus kan worden gedownload via de website www.crow.nl. 

3
 Dit in tegenstelling tot de bestekbepalingen die geformuleerd zijn voor overheidsorganisaties en Europese aanbestedingen 

die uit 4 delen bestaat. De uitvoerige bestekbepalingen zijn te vinden op het infoblad ‘Bestekbepalingen aantoonbaar 
duurzaam geproduceerd hout voor overheden’. 
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 Lid 2 specificeert wat verstaan wordt onder aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout. 
Hierbij wordt verwezen naar de minimumeis voor duurzaam geproduceerd hout van de 
rijksoverheid.  

 Lid 3 geeft aan dat de opdrachtnemer moet bewijzen dat het geleverde hout voldoet aan de 
minimumeis voor duurzaam geproduceerd hout. Indien het hout geleverd wordt met een 
certificaat voor duurzaam bosbeheer en bijbehorend en geldig handelsketencertificaat (CoC) 
dat is toegelaten tot het inkoopbeleid, dan heeft de opdrachtnemer aan de eis voldaan. Een 
overzicht met de goedgekeurde systemen is te vinden op www.tpac.smk.nl, onder 
judgement. 

 

Te leveren hout en houtproducten 
 
01 Te leveren hout of houtproducten - voor zover dit dient ten behoeve van de 

uitvoering van het werk en voor zover dit in het werk achterblijft - dient 
aantoonbaar duurzaam geproduceerd te zijn.  

02  Onder aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout wordt verstaan: hout dat voldoet 
aan de Dutch Procurement Criteria for Timber, waarbij geldt dat het voldoet aan 
alle 9 principes voor duurzaam bosbeheer (sustainable forest management); 
volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld 
door de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, 
Kamerstukken II, 2007-08, 30196, 35, inclusief bijlage 2 (hierna: ‘minimumeis’). 
De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder ‘Documents’.  

03 De opdrachtnemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het door 
hem te leveren hout of houtproduct voldoet aan de in lid 01 gestelde eis. De 
opdrachtnemer wordt geacht aan deze eis te voldoen, indien het hout wordt 
geleverd onder een certificatiesysteem dat door de Staatssecretaris van 
Infrastructuur en Milieu (IenM) is toegelaten tot het inkoopbeleid of waarvan TPAC 
heeft geoordeeld dat het voldoet aan alle 9 principes voor duurzaam bosbeheer 
(sustainable forest management) in de Dutch Procurement Criteria for Timber. Een 
overzicht van goedgekeurde systemen is beschikbaar op www.tpac.smk.nl.  

 
Controle 
Het opnemen van goede eisen in bestekken m.b.t. een verantwoorde herkomst van hout is de eerste 
en een noodzakelijke stap om ervoor te zorgen dat er aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout 
wordt geleverd / toegepast. Het is echter minstens zo belangrijk te controleren of de opdrachtnemer, 
conform bestek heeft geleverd of toegepast. Het blijkt dat bij veel organisaties vooral de praktische 
uitvoering van eisen ten aanzien van aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout niet goed verloopt. 
Dit komt doordat er niet of nauwelijks controles plaatsvinden en in veel gevallen de kennis bij de 
opdrachtgever ontbreekt om te kunnen controleren of de gestelde eisen uit het bestek worden 
nageleefd.  
 
Meer info  
Timber Procurement Assessment Committee: www.tpac.smk.nl. 
Inkoop Duurzaam Hout & Papier: www.inkoopduurzaamhout.nl 
RAW- Catalogus Duurzaam inkopen 2.0: http://www.crow.nl/getmedia/7dc98283-88cb-4c62-968f-

f59831551b71/RAW-Catalogus-Bepalingen-Duurzaam-inkopen-versie-2-0.aspx. 
STABU Duurzaam geproduceerd hout: https://www.stabu.org/wp-content/uploads/2014/07/Brochure-

duurzaam-geproduceerd-hout-V05.2015.12.pdf 
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