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NEPROM-ambitie duurzaam geproduceerd hout  
De  leden van de NEPROM hebben zich gecommitteerd aan het toepassen van duurzaam 
geproduceerd hout bij minimaal 80% van al hun nieuwbouwprojecten in de komende vijf jaar. 
Op de ledenvergadering in oktober 2010 stemden de leden unaniem in met deze ambitie. Deze 
toezegging van alle grote projectontwikkelaars is een voortzetting van de bevordering van 
duurzame projectontwikkeling door de NEPROM en haar leden.  
Het onderwerp duurzaam geproduceerd hout leeft al lang binnen de NEPROM-gelederen. Een 
aantal leden heeft al convenanten afgesloten met FSC Nederland. Voor de definitie van 
duurzaam geproduceerd hout volgt de NEPROM het inkoopbeleid van de Nederlandse overheid. 
In de praktijk houdt dit in: het toepassen van hout met FSC of PEFC keurmerk (uitgezonderd 
MTCS en daarmee tropisch hout met PEFC keurmerk). De NEPROM stimuleert en informeert, 
in samenwerking met andere organisaties, de komende jaren haar leden om deze ambitie waar te 
maken.  
 
Hoe kunt u als projectontwikkelaar uitvoering geven aan uw ambitie? 
Zelf doen: 

• Neem duurzaam geproduceerd hout op in uw (inkoop) beleid 

• Stel in bestekken of opdrachtomschrijvingen de eis dat het geleverde hout of product 
waarin hout is verwerkt, moet voldoen aan de Nederlandse criteria voor duurzaam 
geproduceerd hout. In de praktijk houdt dit in: hout met FSC of PEFC keurmerk 
(uitgezonderd MTCS). Voorbeeld bestekbepalingen zijn te vinden op 
www.inkoopduurzaamhout.nl. Tip: schrijf geen specifieke houtsoorten voor, maar stel 
relevante prestatie-eisen (zoals duurzaamheidsklasse,  esthetische en fysisch-mechanische 
eigenschappen) en vul dit eventueel aan met een lijstje van voorbeelden van geschikte 
houtsoorten: zie www.houtdatabase.nl 

• Communiceer als opdrachtgever tijdens het gehele aanbestedingsproces over het gebruik 
van duurzaam geproduceerd hout met de verschillende partijen.  

• Monitor uw projecten. Krijgt u bij oplevering waar u om had gevraagd? Weet waar u op 
de factuur en leverbonnen op moet letten en wees vasthoudend!  

 
Bij leveranciers en onderaannemers op toezien: 

• Let erop dat leveranciers en opdrachtnemers CoC-gecertificeerd zijn: verifieer de CoC 
(Chain of Custody) certificaten 

• Stimuleer de leverancier/opdrachtnemer eventueel om zich te laten certificeren of om 
over te gaan tot projectcertificering 

• Vraag CoC-certificering als onderdeel van de gunning: dit is een sterke stimulans voor 
opdrachtnemers om zich te laten certificeren. 

 
Voor meer informatie: 

• Voor verificatie van CoC certificaten FSC www.fsc-info.org en PEFC 
http://register.pefc.cz 

• Voor geschikte houtsoorten en CoC-gecertificeerde leveranciers: www.houtdatabase.nl 

• Voor bestekbepalingen http://www.inkoopduurzaamhout.nl/bestekbepalingen.html 

• Voor algemene informatie (pdf): 
http://www.bewustmethout.nl/downloads/bewust_met_hout-
overstappen_naar_verantwoord_hout.pdf 

• Voor meer achtergrondinformatie: www.inkoopduurzaamhout.nl 


