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In het verleden waren de factoren die de keuze van het bouwmateriaal bepaalden: geschiktheid, kosten, beschikbaarheid en uitstraling. 
Echter in deze dagen, als het gaat om het selecteren van producten, is de consument ook vaak bezorgd over de gevolgen die deze 
producten hebben op het milieu. 
 
Houtwerf neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid door op een duurzame manier vorm te geven aan de maatschappij. 
Houtwerf heeft als schakel in de handelsketen (Chain of Custody) van houtproducten daarom de bedrijfsprocessen gecertificeerd conform 
de FSC en PEFC certificeringsrichtlijn. 
 
Houtwerf heeft voor certificering gekozen om te kunnen blijven voldoen aan de vraag van steeds kritischer wordende klanten en 
afnemers. Dit betekent dat het hout wat geleverd wordt met een FSC of PEFC keurmerk, met zekerheid afkomstig is uit duurzaam 
beheerde bossen. 
 
Per keurmerk zien onafhankelijke controleurs toe op naleving van de regels bij alle bedrijven uit de handelsketen, van houtkap tot aan de 
fabrikant van eindproducten (Chain of Custody). Op deze manier wordt gegarandeerd dat de producten voldoen aan de normen van deze 
milieukenmerken. 
 

FSC  
• FSC de Forest Stewardship Council (Raad voor Goed Bosbeheer), is een internationale organisatie opgericht in 1993. FSC 

stelt wereldwijde standaarden voor bosbeheer op, met daaraan gekoppeld een keurmerk. Daarmee stimuleert FSC 
milieuvriendelijk en economisch verantwoord bosbeheer, met alle aandacht voor de mensen die van het bos afhankelijk zijn. 
Deze combinatie maakt FSC uniek. Grote milieu- en ontwikkelingsorganisaties, vakbonden en internationale bedrijfsleven 
bevelen FSC aan. Wereldwijd is ruim 115 miljoen hectare bos in 81 landen FSC gecertificeerd. 

• Voor FSC gecertificeerde producten is Houtwerf gecertificeerd onder certificaatnummer: CU-COC-014264. 
 

PEFC  
 

• PEFC is opgericht in 1999, is de internationale overkoepelende organisatie voor certificeringssystemen. De standaarden voor 
duurzaam bosbeheer worden per land opgesteld in overeenstemming met alle relevatie partijen. De internationale PEFC 
counsel toetst vervolgens of deze standaarden voldoen aan de PEFC meetlat. De PEFC meetlat bevat sociale, ecologische en 
economische criteria ontwikkeld in internationale multi-stakeholder processen, omschreven door 149 landen wereldwijd. PEFC 
is met ruim 225 miljoen hectare gecertificeerd bos in 20 landen het grootste certificeringssysteem voor duurzaam bosbeheer. 

• Voor PEFC gecertificeerde producten is Houtwerf gecertificeerd onder certificaatnummer:CU-PEFC-014264.  
 

KOMO   
 

• KOMO staat voor onafhankelijke getoetste kwaliteit. Bovendien voldoen producten met een KOMO-keurmerk automatisch aan 
de relevante wet- en regelgeving in de bouw, zoals het bouwbesluit en ander eisen op het gebied van veiligheid en kwaliteit. 
KOMO wordt beheert door de stichting KOMO. Er zijn verschillende KOMO merken: KOMO-attest, -productencertificaat, -
afbouw, etc. Voor triplex hebben we te maken met het KOMO-productencertificaat. Een KOMO-productencertificaat wordt 
verleent door onafhankelijke organisaties op basis van vaste beoordelingsrichtlijnen opgesteld door een college van 
deskundigen. 

 
 

Cradle2Cradle   
 

• De kern van Cradle2Cradle principe ligt in het concept: afval is voedsel. Alle gebruikte materialen zouden na hun leven in het 
ene product, nuttig kunnen worden ingezet in een ander product. Hierbij zou geen kwaliteitsverlies mogen zijn en alle 
restproducten moeten hergebruikt kunnen worden of milieu neutraal zijn. Deze kringloop is dan compleet . . . . en afval is 
voedsel. Duurzame ontwikkeling is de ontwikkeling waarbij de huidige generatie in haar noden voorziet, zonder de 
mogelijkheden daartoe voor de volgende generatie te beperken. Het Cradle2Cradle (C2C) principe gaat verder en wil voorzien 
in onze eigen noden, maar ook de toekomstige generaties van meer mogelijkheden voorzien. Het motto daarbij is probeer goed 
te zijn in plaats van minder slecht. 

 
De 3 basisregels van Cradle2Cradle principes zijn: 

• Afval is voedsel. 

• Zon is energiebron. 

• Respect voor diversiteit. 
 

 

VVNH (Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen)   
 

• De bedrijven van de VVNH-leden vallen onder het Besluit Hout- en Bouwbedrijven van de Wet Milieubeheer. Daarnaast 
hebben de leden te maken met diverse, zowel in Europees als internationaal verband overeengekomen,  regels en verdragen. 
De regels die verbonden zijn aan import van hout, hebben behalve fiscale invoerrechten regelgeving met name betrekking op 
het voorkomen dat hout van beschermde boomsoorten voor geïmporteerd, het zogeheten CITES-verdrag en op het voorkomen 
van het importeren en exporteren van bos aantastende organismen, gereguleerd door zogeheten fytosanitaire regelgeving. 

  
  
 


