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TPAC oordeelt dat PEFC hout op de Nederlandse markt voldoet aan 
de Nederlandse inkoopcriteria  
 

Vanaf 2008 beoordeelde de Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC) alle 

procedures en relevante standaarden van het certificatiesysteem PEFC 

Internationaal. Daarnaast toetste TPAC de nationale PEFC systemen die relevant 

zijn voor de Nederlandse markt. De PEFC systemen van Finland, Zweden, 

Duitsland, België en Oostenrijk leveren samen 90% van het PEFC hout op de 

Nederlandse markt en zijn alle conform beoordeeld. De Minister heeft nu besloten 

om hout met PEFC certificaat te accepteren voor het Nederlands duurzaam 

inkoopbeleid. Het hout afkomstig van het Maleisische MTCS, dat ook onder de PEFC 

koepel valt, wordt vooralsnog door de Minister uitgezonderd in afwachting van de 

behandeling van het bezwaar dat vijf NGO’s bij TPAC hebben ingediend. TPAC zal 

dit bezwaar zorgvuldig onderzoeken en naar verwachting in oktober 2010 

uitspraak doen. 

  

Volgende stap 

Ook zal de Commissie de komende periode een aantal cases nader onderzoeken die op haar 

stakeholder forum zijn ingebracht. Hoewel de twee PEFC systemen waar de cases betrekking 

op hebben nauwelijks relevant zijn voor de Nederlandse markt, is een dergelijk onderzoek 

wel van belang omdat de markt niet statisch is en omdat er daarmee een beter beeld 

ontstaat van PEFC als wereldwijd koepelsysteem.  

 

TPAC voorzitter Udo de Haes is blij dat er nu duidelijkheid is voor zowel inkopers als 

aanbieders. Ook onderstreept hij de positieve spin-off die het duurzaam inkoopbeleid van de 

Nederlandse overheid heeft. Udo de Haes: “In 2008 bleek PEFC Internationaal aan een 

aantal essentiële sociale criteria niet te kunnen voldoen. PEFC heeft dit toen direct opgepakt 

en tot speerpunt gemaakt van haar herziening. Dit heeft ertoe geleid dat er onlangs twee 

criteria zijn aangenomen die onder andere vereisen dat bosbeheer alleen plaatsvindt als de 

inheemse bevolking na uitgebreide consultatie toestemming heeft verleend. Deze criteria 

gaan gelden voor alle 220 miljoen hectare PEFC bos in de wereld.” 

 

Rapporten 

De Commissie publiceert een publiek rapport en een forum rapport over de toetsing van 

PEFC Internationaal. Dit laatste bevat een gedetailleerde beschrijving van de PEFC-cases en 

de overige commentaren die de Commissie op haar stakeholder forum ontving. Het forum 

rapport bevat ook informatie over hoe de commentaren zijn meegewogen in het 

eindoordeel. De rapporten zijn te vinden op de TPAC website. 

 

 

 

De Toetsingscommissie Inkoop Hout (TPAC) toetst houtcertificatiesystemen in opdracht van 

het ministerie van VROM ten behoeve van het Duurzaam Inkoop beleid. Het secretariaat van 

TPAC wordt gevoerd door SMK. 

 

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met Myrthe Haase, Secretaris TPAC, 

telefoon (070) 3586300, e-mail mhaase@smk.nl, website www.tpac.smk.nl  


