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Deze rapportage is gebaseerd op de respons van de leden van de VVNH op de rapportage voor de 

eerste helft van 2013. Allereerst zullen de resultaten worden gepresenteerd van importvolumes van de 

importerende bedrijven. Daarbij is deze bedrijven nadrukkelijk gevraagd alleen hun importvolume, 

dus exclusief inkoop op de Nederlandse markt, op te geven. Daarna wordt een overzicht gegeven van 

de stand van zaken met betrekking tot het aandeel duurzaam hout binnen het volume dat is ingekocht 

op de Nederlandse markt bij niet VVNH-leden. Dit volume is op de Nederlandse markt ingekocht door 

zowel de importeurs als de bedrijven die uitsluitend inkopen op de Nederlandse markt.  

 

1. Resultaten totale import  
In totaal is er in de eerste helft van 2013 iets minder dan 945.000 m

3
 naaldhout, hardhout en 

plaatmateriaal door de respondenten geïmporteerd. 86% van dit geïmporteerde volume is met een CoC 

certificaat voor duurzaam bosbeheer geïmporteerd. De totaal volumes en de volumes per subcategorie 

staan vermeld in tabel 1. Hierbij dient te worden opgemerkt dat door de leden een volume van 

ongeveer 32.000 m³ hardhout met een PEFC certificaat is opgegeven. Dit volume betreft 

waarschijnlijk voor een deel tropisch hardhout voorzien van een MTCS certificaat. Een deel van het 

volume zal waarschijnlijk reeds met PEFC certificaat zijn geïmporteerd, maar het is de vraag of dit 

voor het gehele volume geldt. Het was voor de leden echter niet mogelijk op het formulier het volume 

MTCS hout apart in te vullen. Daarom bestaat de kans dat de leden er toch voor hebben gekozen het 

volume als met PEFC certificaat geïmporteerd te rapporteren. 

 

Tabel 1. De totale hoeveelheid door de respondenten van de eerste helft van 2013 geïmporteerd hout 

onderverdeeld naar naaldhout, hardhout en platen en het percentage van dit hout dat volgens de 

respondenten met een CoC certificaat of met een legaliteitsverklaring is geïmporteerd. 

 

  

Hoeveelheid (in m
3
) 

Naaldhout Hardhout Platen Totaal 

Totaal 502.465 155.256 286.735 944.456 

Niet uit gecertificeerd bos 19.264 71.177 42.330 132.771 

Uit duurzaam gecertificeerd bos (met CoC certificaat) 483.201 84.079 244.405 811.685 

% met CoC certificaat geïmporteerd van totaal 96% 54% 85% 86% 

Met legaliteitsverklaring
1 

1.818 8.108 6.335 14.443 

% met legaliteitsverklaring geïmporteerd van totaal 0,36% 5% 2% 2% 

Met overige verklaring 11.706 26.766 18.719 57.191 

% met overige verklaring geïmporteerd van totaal 2% 17% 7% 6% 
1 De volgende legaliteitsverklaringen zijn meegenomen: OLB, VLO, TLTV, FSC CW. Dit volume is exclusief ca. 57.441 m3 dat door de 
leden met een legaliteitsverklaring in de categorie overige is geïmporteerd (overige verklaringen). Het volume in de categorie overige 

verklaringen bestaat voornamelijk uit de import van hout dat is voorzien van een door de leverancier afgegeven verklaring van legaliteit. 

 

In het rapportageformulieren van de eerste helft van 2013 is ook gevraagd naar het volume dat door de 

leden is geïmporteerd met een legaliteitsverklaring. In tabel 1 staan de resultaten voor de eerste helft 

2013 weergegeven. Er is volgens de leden die het formulier hebben ingestuurd een volume van ruim 

14.000 m
3
 met een legaliteitsverklaring geïmporteerd. Dat komt overeen met circa 2% van het totale 

geïmporteerde volume naaldhout, hardhout en plaatmateriaal. 

 

Van de 502.465 m
3
 naaldhout die is geïmporteerd bestaat 6.726 m

3
 uit Amerikaanse naaldhout soorten. 

Bijna 98% van het geïmporteerde volume Amerikaanse naaldhout is met een CoC certificaat 

geïmporteerd. (FSC: 12% en PEFC: 86%). 
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Figuur 1. De totale hoeveelheid (m3 ) door de respondenten in de eerste helft van 2013 geïmporteerd 

hout onderverdeeld naar naaldhout, hardhout en platen. De volumes per productgroep zijn uitgesplitst 

naar het volume dat niet afkomstig is uit duurzaam gecertificeerd bos en het volume dat wel afkomstig 

is uit duurzaam gecertificeerd bos (met certificaat geïmporteerd). 

 
 

Tabel 2. Verdeling van de verschillende certificeringsystemen binnen de totale hoeveelheid met CoC 

certificaat geïmporteerd hout. 

 FSC PEFC KH duurzaam 

Totaal naaldhout 58% 42% 0% 

Totaal hardhout 59% 39% 2% 

Totaal platen 58% 42% 0% 

Totaal 58% 42% 0% 

 

 

2. Resultaten inkoop Nederlandse markt bij niet VVNH-leden  
In totaal is er in de eerste helft van 2013 iets meer dan 30.000 m

3
 naaldhout, hardhout en 

plaatmateriaal door de respondenten op de Nederlandse markt ingekocht bij niet VVNH-leden. 73% 

van dit ingekochte volume is met een CoC certificaat voor duurzaam bosbeheer ingekocht. De totaal 

volumes en de volumes per subcategorie staan vermeld in tabel 3.  

 

In het rapportageformulier voor de eerste helft van 2013 is ook gevraagd naar het volume naaldhout, 

hardhout en plaatmateriaal dat door de leden met een legaliteitsverklaring op de Nederlandse markt is 

ingekocht bij niet VVNH-leden. In tabel 3 staan de resultaten voor de eerste helft van 2013 

weergegeven. Er is volgens de leden die het formulier hebben ingestuurd bijna geen (22 m
3
) 

naaldhout, hardhout en plaatmateriaal met legaliteitsverklaring op de Nederlandse markt ingekocht bij 

niet VVNH-leden.  
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Tabel 3. De totale hoeveelheid door de respondenten van de eerste helft van 2013 op de Nederlandse 

markt in gekocht hout bij niet VVNH-leden onderverdeeld naar naaldhout, hardhout en platen en het 

percentage van dit hout dat volgens de respondenten met een CoC certificaat of met een 

legaliteitsverklaring is ingekocht. 

  

Hoeveelheid (in m
3
) 

Naaldhout Hardhout Platen Totaal 

Totaal 10.225 5.500 14.437 30.162 

Niet uit gecertificeerd bos 2.080 2.428 3.602 8.110 

Uit duurzaam gecertificeerd bos (met CoC certificaat) 8.145 3.072 10.835 22.052 

% met CoC certificaat geïmporteerd van totaal 80% 56% 75% 73% 

Met legaliteitsverklaring
1 

0 22 0 22 

% met legaliteitsverklaring geïmporteerd van totaal 0% 0% 0% 0% 
1 De volgende legaliteitsverklaringen zijn meegenomen: OLB, VLO, TLTV, FSC CW.  

 

Figuur 2. De totale hoeveelheid door de respondenten van de eerste helft van 2013 op de Nederlandse 

markt ingekocht hout bij niet VVNH-leden onderverdeeld naar naaldhout, hardhout en platen. De 

volumes per productgroep zijn uitgesplitst naar het volume dat niet afkomstig is uit duurzaam 

gecertificeerd bos en het volume dat wel afkomstig is uit duurzaam gecertificeerd bos (met certificaat 

geïmporteerd). 

 
 

Tabel 4. Verdeling van de verschillende certificeringsystemen binnen de totale hoeveelheid met CoC 

certificaat ingekocht hout op de Nederlandse markt bij niet VVNH-leden. 

 FSC PEFC 

Totaal naaldhout 74% 26% 

Totaal hardhout 80% 20% 

Totaal platen 79% 21% 

Totaal 77% 23% 
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3. Vergelijking resultaat 2012 en eerste helft 2013 voor de import 
In tabel 5 en figuur 3 zijn de resultaten voor de geïmporteerde volumes uit de rapportages voor 2012 

en de eerste helft van 2013 naast elkaar gezet. Er is uitgegaan van het geïmporteerde volume dat 

volgens de respondenten afkomstig is uit aantoonbaar duurzaam gecertificeerd bos (met CoC 

certificaat). Het aandeel aantoonbaar duurzaam (met CoC certificaat) is toegenomen van 83% naar 

86%. Binnen de productgroepen hardhout en plaatmateriaal is het aandeel uit aantoonbaar duurzaam 

beheerd bos toegenomen. Hardhout (+6 % punten) en plaatmateriaal (+9 % punten). Het aandeel 

naaldhout dat met een CoC certificaat is geïmporteerd is ongeveer hetzelfde gebleven ten opzichte van 

2012.  

 

Tabel 5. Vergelijking tussen de geïmporteerde volumes en de aandelen uit aantoonbaar duurzaam 

gecertificeerd bos (met CoC certificaat) in 2012 en eerste helft 2013. 

 

Figuur 3. Vergelijking tussen het aandeel aantoonbaar duurzaam (met CoC certificaat) in 2012 en 

eerste helft 2013 binnen het totale door de respondenten geïmporteerde volume. 

 

 
 

 Hoeveelheid (in m
3
) 

 

Naaldhout Hardhout Platen Totaal 

2012 Eerste  

helft 2013 

2012 Eerste  

helft 2013 

2012 Eerste  

helft 2013 

2012 Eerste  

helft 2013 

Totaal 

1.166.113 502.465 313.022 155.256 612.850 286.735 2.091.985 944.456 

Uit duurzaam gecertificeerd bos 

(met CoC certificaat) 1.113.865 483.201 149.513 84.079 464.970 244.405 1.728.348 811.685 

Aandelen aantoonbaar duurzaam 

(met certificaat) 96% 96% 48% 54% 76% 85% 83% 86% 


