
 

  
Doel 15 – Leven op het land 
“Bescherm, herstel en bevorder het 
duurzaam gebruik van 
ecosystemen, beheer bossen 
duurzaam, bestrijd woestijn-
vorming en landdegradatie en draai 
het terug en roep het verlies aan 
biodiversiteit een halt toe” 
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WAT GEMEENTEN KUNNEN DOEN: 

• Pas duurzame hout- en papierproducten toe, daarmee stimuleert u verantwoord 
bosbeheer en blijven bossen staan; 

• Borg de toepassing van gecertificeerd hout: Voorschrijven alleen is niet voldoende. 
Zorg ervoor dat u met gecertificeerde bouwbedrijven werkt; zij kunnen de duurzame 
herkomst aantonen. 

Bomen kappen om bos te behouden 
Duurzaam beheer van tropische bossen gaat verder dan het herplanten van bomen. 
Uitgangspunt is natuurlijk herstel. Er worden weinig bomen per ha. uit het bos gehaald, en 
dat bosgedeelte wordt vervolgens lang met rust gelaten. De biodiversiteit van het bos 
blijft zo behouden en de rechten van de lokale en inheemse bevolking worden 
gerespecteerd.  
 
Kwetsbare bossen beschermen door voor hout te kiezen 
Het gebruik van tropisch hout wordt vaak geassocieerd met ontbossing. Is dit hout echter 
van verantwoorde herkomst, dan is het omgekeerde het geval. Door in Nederland voor 
duurzaam hout te kiezen, krijgen tropische bossen economische waarde. Zo krijgen 
mensen daar een inkomen en hoeven zij niet over te gaan op het kappen van bos voor 
soja- of palmolieplantages. Duurzaam bosbeheer is dan ook een natuurbeschermings-
middel, maar dat werkt alleen als wij in Nederland om gecertificeerd hout vragen! 
 
Gemeenten maken verschil 
Veel gemeenten kopen al duurzaam hout in, dat is een positieve ontwikkeling waarmee 
gemeenten duurzaam bosbeheer wereldwijd stimuleren. Het inkopen van gecertificeerd 
hout is voor gemeenten en waterschappen echter nog geen vanzelfsprekendheid. In 
sommige gevallen wordt het duurzaam inkopen al wél als speerpunt in beleid opgenomen, 
maar blijft het liggen in de uitvoering.  
 

http://www.vng-international.nl/


 
Van beleid naar praktijk 
Hieronder beantwoorden we alvast drie vragen waar u wellicht tegen aan loopt: 
1. Hoe kunt u in uw organisatie gaan voor 100% duurzame houtinkoop? 

Door de toepassing van duurzaam hout voor te schrijven, maar ook aandacht 
te besteden aan ‘de achterkant’, de controle op daadwerkelijke levering.  

2. Welke keurmerken voldoen? 
De keurmerken FSC en PEFC voldoen aan de minimumcriteria van duurzaam 
hout zoals die door de overheid zijn opgesteld. 

3. Mag ik één keurmerk voorschrijven?  
Onder de nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijn wordt het eisen van een 
keurmerk toegestaan, maar wel onder strikte voorwaarden. Zo bent u o.a. 
verplicht gelijkwaardige keurmerken te aanvaarden. 

4. Hoe weet u of er ook uiteindelijk ook daadwerkelijk duurzaam hout is 
toegepast?  
De FSC- of PEFC-gecertificeerde aannemer specificeert op zijn factuur wat hij 
aan duurzaam houtproducten heeft geleverd. Dat is het bewijs dat u echt 
duurzaam heeft ingekocht. 

 
Recent onderzoek van FSC Nederland1 laat zien dat er nog niet altijd gecontro-
leerd wordt op daadwerkelijke toepassing van duurzaam hout. De borging is 
echter haalbaar en eenvoudig wanneer consequent gewerkt wordt met gecerti-
ficeerde aannemers. Het aantal gecertificeerde aannemers is sinds 2008 gestegen 
van 50 naar meer dan duizend in 2016. De verduurzaming van de markt is 
ingezet, maar dit vindt plaats in anticipatie op  duurzaam inkoopbeleid van de 
overheid. Gemeenten hebben dus -als belangrijke vragende partij- veel invloed: 
als duurzaam inkoopbeleid vanuit gemeenten wordt opgepakt en nageleefd zullen 
(meer) aannemers zich laten certificeren. Op dit moment werken nog geen drie op 
de tien gemeenten consequent met gecertificeerde bedrijven.  
 
Green Deal Bewust met Hout 
In deze Green Deal slaat het Rijk de handen ineen met 20 brancheorganisaties om 
hout uit duurzaam beheerde bossen gemeengoed te maken. Vanuit de Green Deal 
wordt dit o.a. gestimuleerd door bijeenkomsten te organiseren om inkopers te 
ondersteunen. De bijeenkomsten zijn laagdrempelig en kunnen op verzoek ook 
kosteloos worden georganiseerd voor individuele decentrale overheden. 
 
Meer informatie  
In opdracht van de rijksoverheid is de website www.inkoopduurzaamhout.nl 
gerealiseerd. Doel: informatie verspreiden over nut en noodzaak van de inkoop 
van duurzaam hout en hoe inkopers daarbij te werk kunnen gaan. Zo is er een 
stappenplan en e-learning-module te vinden voor inkopers, standaardbestek-
teksten, antwoorden op veel gestelde vragen en informatie over kennisbijeen-
komsten en andere informatieplatformen. 
 

Keurmerken en de aanbestedingsregels 
Op de website van Expertisecentrum Aanbesteden wordt uitgelegd wat de 
juridisch wel en niet kan bij het hanteren van een keurmerk bij aanbestedingen. 
 
Aardig om te vermelden 
De Tijdcapsule van de Global Goals gemeente campagne, gemaakt van duurzaam 
geproduceerd hout, is geschonken door FSC Nederland. 
 
Op deze website leest u meer over FSC Nederland 
Op deze website leest u meer over PEFC 

 

                                                      
1 Rapport: ‘Duurzame inkoop van hout; het bos verdient beter’ onderzoek naar duurzame keuzes bij honderd 
overheidsprojecten in de grond-, weg- en waterbouw (2015) Forest Stewardship Council (FSC) 

https://www.pianoo.nl/inkoopproces/fase-1-voorbereiden-inkoopopdracht/specificeren/keurmerken
http://www.fsc.nl/nl-nl
http://pefcnederland.nl/


 


