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5 or at het h
duurzaam beheerd bo5

"De kwatiteitsborging in de houtsector
staat aI jaren op een hoog niveau. Kijk
maar naar de vete keurmerken voor
onder meer houtsketetbouw, deuren,
kozijnen en trappen", opent Van Doorn,'
die directeur is van zoweI SKH [tçógl
aLs SHR (tççr). "SNH verzorgt certifi-
ceringen voor producten, processen
en personen. Denk aan lS0 9001, lS0
14001, VCA, SKH- Kwatiteitskeurmerk,
MVO Prestatietadder, CE-markering,
KOM0, FSC@, PEFCTM en Ktimkeur.
Wij kunnen in eigen beheer ook testen
uitvoeren. Dat gebeurt bij SHR, dat
hier ook is gevestigd. Zie 5HR als een
test- en adviespartner voor bouw- en
bouwgerelateerde producten."
De 'H' in de namen van beide organisa-
ties verwijst nog naar 'Hout', maar de
scope is inmiddets veeI breder gewor-
den. 'la, wij doen inmiddeLs veeI meer.
Van plaatmateriaaI tot biobased hatffa-
brikaten, van verf tot tijm en van kitten
tot schroeven, nagels, nieten en andere
Ibouw)materia[en. 0ok testen en certi-
ficeren we bijvoorbeetd speeltoestetten,
kinderbedden en -boxen, [adders en
trappen en stofafzuiginstattaties. En we
certificeren ook op een breed gebied.
Hoe dat zo komt? Ats je de kwaLiteit
van hout test, dan heb je ook te maken
met de toe te passen verfsystemen,
lijmsystemen en schroef- en nagel-
verbindingen. Zo wordt het werkveld
automatisch steeds breder. Het beetd
bestaat helaas nog dat we ons atleen
met hout bezighouden, maar dat is al
lang niet meer zo."

FSC en PEFC
Terug naar het hout. Twee belangrijke
keurmerken daarbij zijn PEFC en FSC:
zogenoemde bosbeheersystemen. PEFC
heeft gekozen voor een 'bottom-up'

manier van certificeren. Dit houdt
concreet in, dat van een bestaande
standaard voor duurzaam bosbeheer
in een bepaald [and wordt 'getoetsi' of
deze votdoet aan de PEFC 'sustainabiLi-

ty-benchmark-criteria' voor duurzaam

Å SHR-directeur oscar van Doorn: 'Ats je
als houtleverancier honderd procent duur-
zaam hout inkoopt dan verkoop je ook hon-
derd procent duurzaam hout. Wij verleggen
de bewijslast daarom naar de bron: de inko-
per van het hout."

bosbeheer. 0p het moment dat zo'n
standaard votdoet wordt het keur-
merk 'goedgekeurd' en mag het hout
verkocht worden onder PEFC-tabet.
VeetaI betreft dit naaldhout uit Europa,
Noord-Amerika en Rustand.
FSC benadert de markt met een
'top-down'-visie. De principecriteria
worden per [and verder uitgewerkt en
als de nationale uitwerking gereed is,
kan het bos votgens deze, op het [and
afgestemde, principecriteria worden
gecertificeerd. Hout afkomstig uit deze
duurzaam beheerde bossen worden
middets de Chain of Custody van beide
systemen gevotgd tot aan de eindktant.
Beide keurmerken maken gebruik van
onaf hankeLijke partijen die certif iceren.
Deze zijn geaccrediteerd, ofteweI toe-
getaten door PEFC en FSC om dat werk
te doen. ln Nederland zijn dit onder
andere SKH, Contro[-Union en SGS.

Praktijkproblemen
0p 22 maart 201l ondertekende

bedrijfsteven, vakbonden, maatschap-
pel.ijke organisaties en overheid het
Convenant Bevorderen Duurzaam Bos-
beheer. Het convenant is erop gericht
om duurzaam bosbeheer te bevorderen
en maatschappel.ijk verantwoord onder-
nemen in de gehete houtketen verder
te versterken. "De PEFC- en FSC-bos-
beheersystemen dragen in betangrijke
mate bij aan duurzaam bosbeheer,
maar zijn in de CoC systemen te veel
gericht op de procedures en te weinig
op de houtpraktijk", merkt Van Doorn
op. "Zo wordt er zeer streng gekeken of
het vertoonde logo weI aan atle eisen
votdoet qua kleur en afmetingen. Maar
ats je in een dakkapeI hardhouten
kozijnen met FSC-keurmerk toepast en
je maakt zijwangen van naatdhout met
PEFC-keurmerk, dan kun je geen keur-
merk krijgen voor de hele dakkapet."
'Je mag hout met beide keurmerken
atteen onder strenge voorwaarden
mengen. Maar dan wit PEFC niet te veel
FSC-hout en vice versa. Zo kun je dus
nooit een duurzaamheidskeurmerk voor
een houtskeletbouwwoning krijgen,
terwijL de houten bouwmaterialen wel
atlemaaI duurzaam zijn ingekocht", zegt
de SHR- en SKH-directeur. "Daarnaast

heb je met veeI administratie te maken.
0p de facturen moet staan dat het hout
onder FSC- of PEFC-keurmerk is inge-
kocht. ln de praktijk zie je daardoor dat
veel ktanten afhaken en niet meer naar
een keurmerk vragen."

STIP
0m het gebruik van hout uit duurzaam
beheerde bossen te bevorderen komt
SHR met een vee[ laagdrempetiger
oplossing: de STlP-regeLing. 'Ats je aLs

houtteverancier honderd procent duur-
zaam hout inkoopt, dan verkoop je ook
honderd procent duurzaam hout. Wij
verleggen de bewijstast daarom naar
de bron: de inkoper van het hout. lndien
een houtleverancier kan aantonen dat
hij aLLeen duurzaam beheerd hout in-
koopt - dus bijvoorbeetd met FSC of PE-

"A Een STIP-teverancier koopt en ver-
koopt honderd procent duurzaam hout.

FC-keurmerk - dat kan SKH dit bedrijf
certificeren met een STI P-keurmerk.
Middel.s steekproeven controleren we of
het bedrijf aan zijn verpLichtingen bLijft
voIdoen."
"STIP is dus geen Chain of Custo-
dy-keurmerk. Het is een bedrijfs-
keurmerk voor bedrijven die door een
onaf hankeLijke certificatie-instetting
conform de STIP-rege[ing steeds
herhaatd laten vaststetLen dat zij uit-
stuitend hout uit verantwoord beheerde
bossen in- en dus verkopen. ledere af-
nemer heeft dus per definitie de zeker-
heid dat hij duurzaam hout inkoopt ats
hij koopt bij een STIP-bedrijf ", zegt Van
Doorn. "Dat vergemakketijkt de handel
in hoge mate. VooraI voor zzp'ers is dat
een hele vooruitgang: die hoeven niet
a[[es meer zetf te controleren. Ook voor
het houtverwerkende bedrijf zetf zijn
er atleen maar voordeten: veet minder
administratieve en [ogistieke verptich-
tingen en een duidel.ijk statement naar
de ktanten, overzichtetijk en eenvoudig.
Duurzaamheid hoeft hetemaaI niet
nodetoos ingewikkeLd te zijn. Sterker
nog: hoe gemakkeLijker we het samen
kunnen maken, des te beter is dat voor
bos, mens en mitieu."
STIP is inmiddets goedgekeurd door de
TPAC-commissie, waardoor certif icatie
voor het STIP-bedrijfskeurmerk per
direct mogetijk is. 0p 1l november werd
het eerste STI P-certif icaat uitgereikt
aan WEBO uit Rijssen. A[ een boze
maiL gehad van FSC of PEFC? "Nee,

en die verwacht ik ook niet omdat we
duurzaam bosbeheer juist stimuteren
met deze regeling, doordat bedrijven nu
de stap zetten naar 100% verantwoord
inkopen. FSC en PEFC kunnen binnen
onze regeting ook gewoon btijven
bestaa n. "

5HR introduceert de STlP-certificatieregeting. Deze is in het leven geroepen om te bereiken
dat uiteindetijk atte hout op de markt voor 100% afkomstig zat zijn uit duurzaam beheerd bos.
De Toetsingscomm¡ssie lnkoop Hout ITPACI heeft haar goedkeur¡ng aan STlp gegeven. "Om

meerdere redenen een best¡ssende doorbraak in het gebruiken van duurzaam hout", atdus
5HR-directeur Oscar van Doorn. Ook genoeg reden voor BouwTotaat om naar Wageningen te
re¡zen voor een nadere toelichting.

sTlp'
Meer weten? Ga naar www.stip.org




