
Stroomschema Duurzaam 
hout in het bouwproces

Vaststellen of FSC/PEFC gebruikt wordt

Afstemming met Inkoop over levermo gelijkheid FSC/PEFC-
productgroepen

Programma van Eisen: duurzaam hout als eis opnemen

Betrokken: Verantwoordelijk:
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Bepalen FSC/PEFC-productgroepen

In bestek alle specificaties van houtvezelbevattende 
producten

Informeren projectteam

In de detailbegroting aangeven welke producten FSC/PEFC 
geleverd moeten worden

Informeren over beschikbaarheid productgroepen

Detailbegroting overzetten naar de werkbegroting en 
vaststellen van het FSC/PEFC-budget

Raming SO, VO en DO, inclusief kengetallen FSC/PEFC

Lijst met 
FSC/PEFC- 
productgroepen

teamvergadering

Controle bestek: 
Zie voorbeeld-
bestekteksten 
RAW of STABU 
voor duurzaam 
hout. Geef op 
tekening aan waar 
duurzaam hout 
van toepassing is.

Beschikbaarheid 
al dan niet 
bevestigen (op 
termijn uitvoering  
+ evt. conse-
quenties)

Overzicht 
FSC/PEFC-
productgroep(en) 
naar Administratie

ontwikkeling

bestek & aanbesteding

SO

VO

DO

z.o.z.

initiatief & concept



Bestellingen FSC/PEFC-producten van raamcontract middels 
een bestelfax  (mail) met certificaat nummer leverancier

Bij ontvangen van FSC/PEFC-materialen controleren

Er op toe zien dat FSC/PEFC-materiaal dat specifiek voor het 
project afgeroepen is, in het project verwerkt wordt

Overzicht van de onderdelen die voor het project FSC/PEFC- 
gecertificeerd geleverd zijn

Laatste factuur voor een ontwikkelaar/ opdrachtgever heeft 
als bijlage FSC/PEFC-overzicht administratie

Verzamelen FSC/PEFC-gegevens voor archivering op 
administratie en in nazorgmap voor opdrachtgever

Niet goedge keurd:  
Middels “Checklist 
ingangscontrole” melden 
aan werkvoorbereider

Goedgekeurd:  
Originelen afleverbon 
naar Administratie. Kopie 
bij werkbvoorbereider in 
administratie

Raamcontract:  
a.d.h.v: bestel-
fax(mail), de 
producten en 
leverbon
Projectgericht 
contract: a.d.h.v: 
contract, de 
producten en 
leverbon

FSC/PEFC-
overzicht 
administratie

Projectleider 
ontwikkelaar 
controleert factuur 
en sluit de keten

werkvoorbereiding

uitvoering

A.d.h.v. bestek inkoopschema maken, evt. 
productgroepenlijst raadplegen

Controleren en archiveren FSC/PEFC- bedrijfscertificaat 
leverancier

Contracten leveranciers en onderaan nemers (raam- of 
projectgericht contract)

Inclusief levering materialen 
dan moet de leverancier 
c.q. onderaannemer FSC/
PEFC-gecertificeerd zijn

Exclusief levering materi-
alen. De materialen moeten 
FSC/PEFC-gecertificeerd 
zijn. Onderaannemer moet 
op de hoogte zijn

Archiveren 
in: Inkoop 
Management 
Systeem

Informatie 
onderaannemers

vervolg

Betrokken: Verantwoordelijk:
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