Door Annemieke Wint erin k en Mark van Benthem

PAPIER, KOZIJNEN, BRUGGEN, KANTOORMEUBILAIR, VISITEKAARTJES, LAMINAAT ...

Is de overhetdstnkoperklaar
voorduurzame tnkoop?
Vanaf 2010 moet bij 100 procent
van de inkopen de rij ksoverheid
duu rzaamheid als zwaarweg end
criterium meen eme n. Het
duurzaam inkoopbeleid geld t in
pr incip e voor alle produ cten die
de overheid inkoopt, en du s ook
vo or hout. Waar moet de inkoper
o p letten?

O

verheid sinko pers hebbe n
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mat er iaal wordt im mers

van d e Nede rlandse overheid .

niet alleen toege past als
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Op dit moment zijn de certificedngssysremen FSC . PEFC Duirsland en PEFC fin -
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Leidraad voo r her du u rzaam inkop en van
p rod ucte n waarin hou t is verwerkt, zijn

de roetsingsp rocedure. De uitko msten van

de weg- en waterb ouw (b rugge n. steige rs,
da mwa nde n), maar ook in kantoo rart ike-
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gecertificeerde bedrijven. Alleen zij kun nen

C o ncreet bet eken t di t dat als d e overheids-

garande ren oo k daad werkelij k d u ur zaam
gepro d ucee rde houten prod ucten te leveren . De roetsingen do o r T PAC vormen een

Nederlandse mark t die allemaa l d uu rzaam

inko per producten wil in kopen waa rin d e

geprod uceerd ho ut zeggen re gara nd eren,
w als FSe , PEFC, MTe S en e SA. De toet-

gronds tof hou t zit verwerkt , d e prod uct en
een FSC -certificaat moeten hebb en of een

co n tinu p roces en m et her ro enem en van

singscomm issie in koo p hou t, TPAC (Ti m-

PEFC -cen ificaat, waar bij voo r PEFC het

her aanra l goedgekeurde ce rt ificeringssy-
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Vragen over duurzaam hout
Vraag: Wijzijn bezig met de aan leg van een loopbrug. In het bestek
Vraag: Wij wille n als ge meente da t in all e p rojec te n d uurzaam

hadden wij opge nomen dat de brug van Azobé gemaa kt moe t

ge producee rd hou t wo rdt toegepast. Welke eisen moe te n w ij aan de

worden en het ho ut voo rzien moe t zijn van een doo r de overhe id
erkend ce rtificaat voo r d uurzaam bosbehee r. Nu biedt de aanne mer

leveranciers/aa nnem ers stellen?

FSC Massa rand uba aa n. Van deze hout soort heb ik nog nooit ge hoo rd,

Antwoord: Het

is van belang in bestekk en/ op d rachtom schr ijvlng en

kan ik hierm ee akkoo rd gaa n?

t e verw ijzen naar d e in koop cri ter ia voo r duu rzaam hout d ie d oor

Vro m zij n vastges te ld. Voorbeel de n van bestekbepalin gen zijn te

Antwoord: Bij d uurzaam bosbeheer wo rdt ge keken naar wat het

vinden op www.in koo pd uurzaa m ho ut.nl.

bos kan leve ren. Zo blijft de ba lans aa n soo rte n in het bos be houden
en word t e r niet op een beperkt aanta l soo rte n roofbouw gepleegd.

Daarnaast is he t bela ngrijk dat de leverancie rs/opdrach tne me rs
gece rtificeerd zijn . Alleen bed rijven met een zogenaamd Chain

of Custod y-cert ifi caat «( o( · cert ifi caat) van het aangeboden
certificeringssysteem (zoals FSC of PEFC) zijn ge rechtigd om hout of

houten product te leveren met een certificaat van d it systee m.

Vraag: Bij de renovatie va n één van o nze kantoren wo rden de
kozijnen ve rva nge n. Hoe kan ik controleren of het gebrui kte ho ut
duurzaa m geprod uceerd is?

Antwoord: De contro le begint bij de uitvoere nde aanne me r die
de kozijnen plaat st. De aanne me r moet in het bezit zijn va n ee n
CoC-certificaat. Als het bed rijf zelf niet ge certificee rd is, mag oo k
niet geclaim d wo rde n dat het hout gecert ificeerd is. Ho ut dat me t
ce rtificaat wo rdt inge kocht, verliest het certificaat op he t moment dat
het ve rwe rkt wo rdt door een niet -gecertificee rde organisatie. Om aa n
te tonen dat er gecertificeerd hout is gele verd. moet o p de factuur
vermeld staan : 1) hoe veel en we lk soo rt hout er is ge leverd; 2) met
welk certifice ring ssysteem het hou t is geleverd en welke claim (100%,
Mixed Sourees. et cetera) en 31het CoC-nummer van de aannemer.
Meer info rmatie over het cont roleren van facturen e n certificaten is te
vinden op: www.inkoo pd u urzaa mho ut.nl.

Dit is de reden dat met het toenemen van het areaal gecertifi ceerd
bos, ook de dive rsite it aan houtsoorten die be schikbaar komen
toe neemt. Het feit dat u een alternatieve houtsoort met FSCcertificaat krijgt aangeboden, is vanuit de duurzaamheidsgedachte
goed. Wel moet de voo rgestelde ho utsoort geschikt zijn voo r de
toe passing. Bij twijfel kunt u dat eventueel nagaan bij bijvoorbeeld
Centr um Hout e n eind 2009 in de internetdatabase 'Inkoo p
Duurzaam Hout: waarin o nde r andere pe r ho utsoo rt, toe passing en
prestatie-eis ge zoc ht kan wo rden. Houd daar voo r de website www.
inkoopd uu rzaamho ut.nl in de gate n.
In d it gev al kunt u ze ke r akkoord gaa n me t de voo rge ste lde
hou tsoo rt. Het FSC-cer tificaat voldoe t aan de ove rheidscriteria en
Massarand uba is geschi kt voor loopbruggen.
Wij adviseren in bestekken niet te ve rwijzen naar é én specifieke
hout soort, maa r naa r de ben odigde fysisch-mec hanis che
eigenschappen. Op die manier heeft de opdrachtneme r vaak keuze
uit mee rdere (so ms m inder bekende) hou tsoorten . Zoals gezegd: dat
is ook gunstig voor het bos.

stemen wo rd t ook de ma rkt van produ cten
d ie vo ldoen aan het duurzaam inkoopbeleid
groter.
De inkoper moet du s goed op de hoogte
blijven van de laatste o mwikkeli ngen , bijvoorb eeld via www.inkoopduurzaam hour.
nl. H ierop staa n prakrijkt ips. voo rbeeldbestekbe pa lingen en achtergro nd info rmatie. H iermee onder steunt Sticht ing Prob os
overheidsinkopers met het inkopen van
produ cten waa rin de gro nd stof is verwerkt
en d ie voldoe n aa n het d uurzaa m in koo pbeleid . Di t wordt gedaan doo r het verzorgen
van tra ininge n, presentaties en een helpd esk
waar overh eids inko pe rs terechtkun nen.

Ho ut is een
hernieuwbare
grondstof,
milieuvriendelij k
en vrijwel (° 2neutraal

Hernieuwbaar

de producten . N eem een bureau waa rvan
het blad van ho ut is. het fram e van metaal
en de nopp en van plastic. Oo k bij di t SOO I'[
same ngestelde producten geld t dat, o m te
vo ldoen aan het du urzaam in koo pbeleid,
het hout dat er in verwe rkt zit aantoo nbaar

Hom zit vaak ook verwerkt in same ngestel-

d uu rzaam geprod uceerd moet zijn.

Sinds 2008 bem ant Probo s deze helpdesk.
In het kader word en d rie relevan te vragen
gepresenteerd.

Het gebruiken van hout en prod ucten word t
niet altijd geassocieerd met d uurzaam inkopen. Toch is het gebru ik van ho ut een goede
zaak. Hout is een herni euwbare gron dstof,
mili euvriend elijk en vrijwel CO 2-neutraal.
Geen enkel ande r algemeen bouwmateriaal
dat zo veelzijd ig kan word en ingezet, word t
met zo wein ig ene rgie geprod uceerd . Het is
hierbij wel cru ciaal dat de bossen waaru it
het hout afko mst ig is. d uurzaam beh eerd
wo rden o m ervoo r te zo rgen dat ze ook in
de toekomst ho ut en andere diensten voor
natuur en mens kunnen blijven leveren .
Als de inkoper prod ucten van aantoon baar
duu rzaam geprod uceerd hout inkoo pt. wordt
voldaa n aan het inkoopbeleid en bovend ien
word t d Ul II'7~1a m bosbeheer en her behoud
van bossen wereldwijd gestimuleerd. 0

AnnemiekeWinterink en Mark van Benrhem
zijn beiden werkzaam bij Stichting Probos.
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