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standpunt met betrekking tot ISO norm CoC bosproducten

Geachte heer Willemse,
Naar aanleiding van ons telefonisch contact wil ik hierbij graag reactie geven op het initiatief tot het
ontwikkelen van een mondiale ISO- CoC voor bosproducten.
Vanuit de branchevereniging voor de timmerindustrie kan ik u meedelen dat wij een zeer groot voorstander
zijn van deze norm. Graag willen wij ons standpunt hieronder verder toelichten.
Het grootste knelpunt om volledig te verduurzamen binnen de houtketen ligt op dit ogenblik voornamelijk
bij de huidige systematiek van CoC’s van de keurmerken PEFC en FSC. Omdat PEFC en FSC elkaar niet
erkennen duurzaam te zijn, en ieder een eigen CoC hebben, is het samenvoegen van beide
houtstromen/keurmerken erg lastig, zo niet onhaalbaar, zonder daarbij de duurzaamheidclaim te verliezen.
De timmerindustrie kenmerkt zich als “assembleerindustrie waar veel houtstromen samen komen die
vervolgens als geassembleerd halffabricaat of eindproducten hun weg vinden naar de bouw.
Om te voldoen aan de vraag naar producten die gemaakt zijn van hout uit aantoonbaar duurzaam
beheerde bossen moet de timmerindustrie zeer veel onnodige kosten maken. Dit zijn onder andere
dubbele certificering, dubbele audits, dubbele administratie, onnodig hoge voorraden en in sommige
gevallen moet hout worden teruggeschaafd en gezaagd om de juiste houtmaat te krijgen om een
duurzaamheidclaim door te kunnen zetten. In het laatste geval moet er zelf hout worden vernietigd om
“aantoonbaar duurzaam” te zijn!
Voor de houtsector binnen Nederland zijn dit allemaal onnodige kosten die gezamenlijk in de miljoenen
Euro’s lopen en de concurrentiepositie van de sector verzwakken.
De bouw zal in de toekomst steeds meer gebruik maken van geprefabriceerde producten die onder andere
binnen de timmerindustrie gemaakt worden. De geprefabriceerde producten worden alleen maar
complexer en bestaan uit meer “onderdelen”. Door het disfunctioneren van de bestaande CoC’s zal de
druk op de sector alleen maar toenemen.
Met de komst van de voorgestelde mondiale ISO-CoC kan in Nederland miljoenen Euro’s worden
bespaard zonder dat de kwaliteit van het bosbeheer of traceerbaarheid aangetast wordt. De ISO-CoC is in
onze ogen een vereenvoudiging van de administratieve handelingen die veel geld kan besparen en de
efficiëntie om meer bossen duurzaam te beheren zal stimuleren.
De voorgestelde CoC zal een sterke bijdrage leveren aan de verdere verduurzaming van de keten en het
laten groeien van het areaal duurzaam beheerd bos.
Hiermee hopen wij u voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er nog vragen en/of opmerkingen zijn
dan horen wij dat graag.
Met vriendelijke groet,

Bert Kattenbroek
Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie

