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Betreft: ondersteuning initiatief tot ontwikkeling ISO norm CoC bosproducten

Geachte heer Willemse,
Hierbij onze reactie op het initiatief om te komen tot een mondiale ISO- CoC voor bosproducten.
De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen zet zich al jaren in om het aandeel
duurzaam geproduceerd hout te vergroten en het gebruik ervan tot norm te verheffen in Nederland.
Bij dit streven ondervinden wij regelmatig obstakels in de handeisketen. Daarom zijn wij groot
voorstander van het harmoniseren en daarmee van het initiatief om te komen tot een 150 norm C0C
Bosp rod ucte n.
Het grootste knelpunt om volledig te verduurzamen binnen de houtketen ligt op dit ogenblik
voornamelijk bij de huidige systematiek van C0C’s van de keurmerken PEFC en FSC. PEFC en FSC willen
geen wederzijdse erkenning, hebben ieder een eigen C0C waardoor het samenvoegen van door beide
systemen gecertificeerde producten lastig is, zonder daarbij de duurzaamheidclaim te verliezen.
Omdat de markt blijft vragen om verschillende keurmerken, niet alle houtsoorten, halfproducten
geleverd kunnen worden in zowel FSC of PEFC zijn de bedrijven in de houthandel timmerindustrie, maar
ook aannemerij gedwongen om te kiezen voor dubbelcertificering. Dit betekent voor de sector extra
kosten, dubbele audits, dubbele administratie en dubbele voorraden.
,

Voor de houtsector binnen Nederland zijn dit onnodige kosten die gezamenlijk in de miljoenen euro’s
lopen en bovendien de concurrentiepositie van de sector verzwakken.
De bouw zal in de toekomst steeds meer gebruik maken van geprefabriceerde producten die in veel
gevallen eenvoudiger in (duurzaam geproduceerd) hout zijn te produceren, waardoor het problemen met
de handeisketen in de toekomst alleen maar zullen toenemen. Wanneer deze problemen kunnen worden
opgelost binnen de voorgestelde mondiale ISO-C0C kan in Nederland miljoenen Euro’s worden bespaard
zonder dat de kwaliteit van het bosbeheer of de traceerbaarheid van de producten aangetast wordt.
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De voorgestelde ISO—C0C norm kan in onze ogen veel administratieve druk en kosten van de sector
wegnemen en daarmee de efficiëntie om meer bossen duurzaam te beheren stimuleren. We zijn dan ook
voorstander van het initiatief en worden graag van de ontwikkelingen op de hoogte gehouden.
Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groeten,
Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH)

