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Deze rapportage is gebaseerd op de respons van de VVNH bedrijven op de rapportage voor geheel 
2010 per 9 mei 2011. Van de bedrijven waren er 85 importeur van hout en/of plaatmaterialen (79 CoC 
en 6 zonder CoC). De onderstaande resultaten zijn gebaseerd op de importvolumes van deze 85 
importerende bedrijven. Daarbij is er vanuit gegaan dat de bedrijven alleen hun importvolume, dus 
exclusief inkoop op de Nederlandse markt, hebben ingevuld. 
 
1. Resultaten totaal 
In totaal is er in 2010 iets minder dan 2,5 miljoen m3 naaldhout, hardhout en plaatmateriaal door de 
respondenten geïmporteerd. 71 % 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 20.000 m³ 
hardhout met een PEFC certificaat is geïmporteerd. Dit volume betreft waarschijnlijk voor een deel 
MTCS hout dat door Keurhout als duurzaam is bestempeld. Aan het eind van 2010 is pas het eerste 
hout uit Maleisië met een PEFC certificaat in Europa geïmporteerd. Het was voor de leden echter niet 
mogelijk op het formulier het volume MTCS/MTCC hout apart in te vullen. Daarom bestaat de kans 
dat de leden er toch voor gekozen hebben het volume als met PEFC certificaat geïmporteerd in te 
vullen. 
 
In het rapportageformulier voor geheel 2010 is ook gevraagd naar het volume hardhout en 
plaatmateriaal dat door de leden is geïmporteerd met een legaliteitsverklaring. In tabel 1 staan de 
resultaten voor 2010 weergegeven. Er is volgens de leden een volume van ca. 129.000 m3 hardhout en 
plaatmateriaal met legaliteitsverklaring geïmporteerd. Dat komt overeen met 12% van het totale 
geïmporteerde volume hardhout en plaatmateriaal. Dit keer is voor het eerst ook gevraagd naar het 
volume naaldhout dat met een legaliteitsverklaring is geïmporteerd. In 2010 is door de leden ca. 
22.000 m³ met een FSC CW verklaring geïmporteerd. Dat is 2% van het totale geïmporteerde volume 
naaldhout. 
 
Tabel 1. De totale hoeveelheid door de respondenten in 2010 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 m3) 
  Naaldhout Hardhout Platen Totaal 

Totaal 1.377.583 439.160 682.008 2.498.751
Niet uit gecertificeerd bos 168.297 304.526 244.743 717.566
Uit duurzaam gecertificeerd bos (met CoC certificaat) 1.209.286 134.634 437.265 1.781.185

% met CoC certificaat geïmporteerd van totaal 88% 31% 64% 71%
Met legaliteitsverklaring1 21.725 101.326 27.670 128.996

% met legaliteitsverklaring geïmporteerd van totaal 2% 23% 4% 12%²
Met overige verklaring 47.769 42.447 74.892 165.108

% met overige verklaring geïmporteerd van totaal 3% 10% 11% 7%
1 De volgende legaliteitsverklaringen zijn meegenomen: OLB, VLO, TLTV, FSC CW. Dit volume is exclusief 
ca. 165.000 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. 
2 Het betreft hier het aandeel van het geïmporteerde volume hardhout en plaatmateriaal, dus zonder het 
importvolume van naaldhout. 
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Figuur 1. De totale hoeveelheid door de respondenten in 2010 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). 
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Tabel 2. Verdeling van de verschillende certificeringsystemen binnen de totale hoeveelheid met CoC 
certificaat geïmporteerd hout. 

 FSC PEFC KH duurzaam 
Totaal naaldhout 26% 69% 5% 
Totaal hardhout 83% 15% 2% 

Totaal platen 34% 54% 11% 
Totaal 33% 61% 6% 

 
 
2. Vergelijking resultaat 2009 en 2010 
In tabel 3 en figuur 2 zijn de resultaten van de rapportages 2009 en 2010 naast elkaar gezet. Er is 
uitgegaan van het 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 63% naar 71%. Binnen alle productgroepen is het aandeel uit aantoonbaar duurzaam 
beheerd bos toegenomen. Naaldhout (+12% punten), hardhout (+7 % punten) en platen (+3% punten). 
Het aandeel plaatmateriaal dat met een CoC certificaat is geïmporteerd is dus iets minder snel gestegen 
dan de andere productgroepen. 
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Tabel 3. Vergelijking tussen de geïmporteerde volumes en de aandelen uit aantoonbaar duurzaam 
gecertificeerd bos (met CoC certificaat) in 2009 en 2010. 

 
Figuur 2. Vergelijking tussen het aandeel aantoonbaar duurzaam (met CoC certificaat) in 2009 
en 2010 binnen het totale door de respondenten geïmporteerde volume. 
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 Hoeveelheid (in m3) 
Naaldhout Hardhout Platen Totaal 

 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 
Totaal 

1.120.732 1.377.583 356.505 439.160 617.112 682.008 2.094.349 2.498.751

Uit duurzaam gecertificeerd bos 
(met CoC certificaat) 854.753 1.209.286 84.541 134.634 376.357 437.265 1.315.651 1.781.185

Aandelen aantoonbaar duurzaam 
(met certificaat) 76% 88% 24% 31% 61% 64% 63% 71%


