FSC groepscertificering in de bouw
Veel hout dat we in Nederland verbruiken, waaronder een groot deel van het
tropisch hardhout, wordt toegepast in de bouw. FSC hout heeft in de bouw
maar een beperkt aandeel. Daarom valt in de bouwsector voor natuur en
milieu nog flinke winst te behalen. Het aantal FSC gecertificeerde bouwbedrijven was tot voor kort op één hand te tellen. Ook bouwbedrijven zijn
onderdeel van de keten van bos tot eindproduct. Om te stimuleren dat ook
deze laatste schakel in de keten zich sluit, is onder aanvoering van Stichting
Probos en met financiële steun van Stichting DOEN het afgelopen jaar een
groep van 10 bouwbedrijven verenigd in een FSC groepscertificaat.
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Kleine bouwbedrijven geven het goede voorbeeld
FSC claim
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om het hout te kunnen scheiden. Op het moment dat dit klaar is, nemen we FSC hout op voorraad en gaan we de klant actief benaderen. Ik denk dat de vraag naar FSC hout alleen maar zal
toenemen, je ziet het overal om je heen. Ik verwacht met name veel van de particuliere markt’,
aldus Karelsen. Dat laatste is opvallend, omdat tot op heden met name organisaties als woningbouwcorporaties en overheden en een aantal bedrijven, die maatschappelijk verantwoord ondernemen hoog in het vaandel hebben staan, actief FSC hout voorschrijven. Het sluit overigens wel
aan bij het opmerkelijk grote aantal mensen dat bekend is met FSC. Uit onderzoek, uitgevoerd in
2004, bleek de spontane bekendheid van het FSC keurmerk in Nederland 33% te zijn en bleek dat
zelfs ruim 42% van de mensen die FSC kennen, bij aankoop op dit keurmerk let.
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Het is op zich jammer dat bouwbedrijven zich niet uit zichzelf in grote getale aansluiten en voor

in hoeverre zij klaar zijn voor certificering.

bouwen met FSC hout gaan, maar ook hier werkt het marktmechanisme. Waar vraag is, ontstaat
aanbod. Wanneer de opdrachtgever ruim van te voren aangeeft FSC hout te willen en volhardend is, komt het er ook. Ik denk wel dat de voorwaarden die FSC stelt aan groepscertificering
voor de bouw aanpassing behoeven. Een bouwbedrijf heeft namelijk al snel meer dan 15 mensen
in dienst en is daarmee te groot om mee te mogen draaien binnen de groepscertificering. In de
praktijk blijkt bijvoorbeeld dat maar acht van de 20 mensen met hout werken. En dat is inclusief
administratie en management. De overige werknemers zijn bijvoorbeeld metselaar. We hebben
een behoorlijk aantal bedrijven om deze reden moeten teleurstellen.’ Hoewel het project afgerond
is, staan op verschillende plekken nog lijntjes uit. Zo zijn er contacten met de vaste aannemers
van Natuurmonumenten Gelderland. Natuurmonumenten Gelderland verwacht op korte termijn
FSC gecertificeerd te zijn en wil dan ook graag FSC hout uit eigen bossen blijven gebruiken. Dit
betekent dat ook de bouwbedrijven die het hout verwerken gecertificeerd moeten zijn.

Mark van Benthem

