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Persbericht 
 

VVNH presenteert importcijfers duurzaam hout eerste helft 2013 
Ruim 86% houtimport uit duurzaam beheerd bos  
 
Almere, 28 november 2013 - De leden van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse 
Houtondernemingen (VVNH) importeerden in de eerste zes maanden van 2013 945.000 m3 hout en 
plaatmaterialen, waarvan 86% met een certificaat van duurzaam bosbeheer (PEFC en FSC). Hiermee 
is de VVNH-doelstelling om per 2015 85% van al het geïmporteerde hout en plaatmateriaal uit 
aantoonbaar duurzame bron te betrekken, reeds behaald. 
 
In de lijn met het VVNH-beleidsplan Bewust met Hout 2010-2015 stimuleren de leden van de 
Koninklijke VVNH actief het aandeel FSC- en PEFC-duurzaam geproduceerd hout en plaatmateriaal in 
de handelsketen. De houthandel heeft samen met 26 partijen in de bouw en de Nederlandse 
overheid in juni van dit jaar in een  Green Deal afgesproken het gebruik van duurzaam geproduceerd 
hout te bevorderen. Doelstelling is dat duurzaam geproduceerd hout de norm wordt in Nederland.  
 
Twee keer per jaar rapporteren de aangesloten houtondernemingen het aandeel duurzaam 
geproduceerd hout uit duurzaam beheerde bossen met een FSC- of PEFC-keurmerk ten opzichte van 
de totale import en/of inkoop aan Stichting Probos.  
 
In de eerste zes maanden 2013 importeerden VVNH-leden circa 503.000 m3 naaldhout (waarvan 
96% uit duurzaam gecertificeerd FSC- of PEFC-bos), 156.000 m3 hardhout (54% aantoonbaar 
duurzaam) en 286.000 m3 plaatmateriaal (85% aantoonbaar duurzaam).  
 
Het is de derde jaar op rij dat de leden van de VVNH als gevolg van de bouwcrisis minder hout 
importeren. Desalniettemin blijft het aandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout stijgen, van 
71% in 2010 tot 86% in eerste helft 2013. Met name bij hardhout worden jaar op jaar flinke sprongen 
gemaakt: het importaandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hardhout, nam toe van 36% in 
2011 tot 54% eerste helft 2013. Naaldhout steeg in dezelfde periode van 90% naar 96% en 
plaatmateriaal van 73% naar 85%.  
 
In 2012 importeerden de leden ruim 2 miljoen m3 naaldhout, plaatmateriaal en hardhout, waarvan 
83% met een keurmerk voor duurzaam bosbeheer (FSC, PEFC). De houthandelsorganisatie blijft zich 
ook de komende jaren inzetten om het aandeel duurzaam geproduceerd hout te vergroten. 
 
De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) is de overkoepelende 
brancheorganisatie van 237 groothandelsbedrijven in hout en plaatmateriaal, inclusief filialen. De 
meerderheid van alle werknemers in de bedrijfstak (circa 3.500) is werkzaam bij de VVNH-
lidbedrijven. De leden van de VVNH zijn verantwoordelijk voor zo’n 60-70% van de houtimport in 
Nederland. Meer informatie over de VVNH is te vinden op www.vvnh.nl. Specifieke informatie over 
de duurzame importgegevens staat op: www.vvnh.nl/duurzame-vvnh-import. 
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Noot voor de redactie: Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer Paul van den 
Heuvel, directeur Koninklijke VVNH. E. p.vandenheuvel@vvnh.nl / T. 036-5321020 en M. 06-
20133945. 
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