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1 Inleiding 

Deze rapportage is gebaseerd op de resultaten van de enquête onder de leden van de VVNH 
over het jaar 2018.  
 
Het eerste deel van deze rapportage behandelt het geïmporteerde volume. Vervolgens zal 
een overzicht worden gegeven van de stand van zaken met betrekking tot het aandeel 
duurzaam hout binnen het volume dat is ingekocht op de Nederlandse markt. De rapportage 
over inkoop op de Nederlandse markt bij niet-VVNH-leden over 2018 is helaas door 
technische omstandigheden niet goed gegaan. Daardoor worden in de resultaten de 
gegevens over totale inkoop op de Nederlandse markt weergegeven en kunnen er 
dubbeltellingen zijn ontstaan met de importgegevens. Tenslotte zijn in deel drie het 
importvolume en de inkoop samengebracht, waar ook weer een kans op dubbeltelling is.  
 
Voor 2018 is voor het eerst naar het volume hout dat met een FLEGT-vergunning is 
geïmporteerd. Dit volume en aandeel wordt apart weergegeven. Dit onderscheid is van belang, 
omdat het marktaandeel van hout dat is voorzien van een FLEGT-vergunning in beperkte mate 
een beeld geeft van o.a.: 

1) het aandeel hout dat (mogelijk) op weg is naar aantoonbaar duurzaam geproduceerd; 
2) in hoeverre van FLEGT i.h.k.v. de EUTR-verplichtingen gebruik wordt gemaakt en; 
3) welke impact FLEGT heeft op de markt voor duurzaam geproduceerd hout.  
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2 Resultaten 

2.1 Resultaten totale import  

In totaal is er in 2018 bijna 1,8 miljoen m3 aan naaldhout, hardhout en plaatmateriaal door de 
respondenten geïmporteerd. Hiervan was 92% voorzien van een CoC-certificaat voor 
duurzaam bosbeheer. De totaalvolumes en de volumes per productgroep zijn weergegeven in 
tabel 1.  
 
Van de ca. 1 miljoen m3 geïmporteerd naaldhout was ongeveer 12.790 m3 Amerikaans 
naaldhout. Van dit volume Amerikaans naaldhout was 98% voorzien van een CoC-certificaat 
(2% FSC en 96% PEFC certificaat). 
 
Van de ca. 303.400 m3 geïmporteerd hardhout was ongeveer 271.700 m3 tropisch hardhout en 
ongeveer 31.700 m3 gematigd loofhout. Van dit totale volume was 63,2% voorzien van een 
CoC-certificaat. Van het volume tropisch hardhout was dit 63,6% en van het volume gematigd 
loofhout 59,6% (tabel 2). In de rapportageformulieren voor 2018 is voor het eerst gevraagd naar 
het volume dat met een FLEGT-vergunning is geïmporteerd. Van de ongeveer 271.700 m3 
tropisch hardhout was ongeveer 27.800 m3  voor zien van een FLEGT-vergunning, dit is gelijk 
aan 10,2%. Het volume met FLEGT-vergunning moet als aantoonbaar legaal worden 
beschouwd. Er zit overlap tussen de volumes met CoC-certificaat en met FLEGT-vergunning 
aangezien hout zowel FSC gecertificeerd kan zijn en vergezeld kan gaan van een FLEGT-
vergunning bij import vanuit Indonesië. 
 
 
Tabel 1 
De totale hoeveelheid door de respondenten in 2018 geïmporteerd hout onderverdeeld 
naar productgroep en het percentage van dit hout dat volgens de respondenten met een 
CoC-certificaat of met een FLEGT-vergunning is geïmporteerd. 
 Hoeveelheid (in m3) 

 Naaldhout Hardhout Platen Totaal 

Totaal 1.016.737 303.403 539.734 1.859.874 

Afkomstig uit niet gecertificeerd bos 9.572 111.796 29.486 150.854 

Uit duurzaam gecertificeerd bos (met CoC- 
certificaat) 

1.007.165 191.607 510.248 1.709.020 

% met CoC-certificaat geïmporteerd van totaal 99,1% 63,2% 94,5% 91,9% 

Met een FLEGT-vergunning (aantoonbaar 
legaal) 

 27.744 1.779  
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Tabel 2 
De totale hoeveelheid door de respondenten in 2018 geïmporteerd hardhout onderverdeeld 
naar tropisch en gematigd loofhout en het percentage van dit hout dat volgens de 
respondenten met een CoC-certificaat of met een FLEGT-vergunning is geïmporteerd. 
 Hoeveelheid (in m3) 

 Hardhout 

 Totaal Tropisch Gematigd 

Totaal 303.403 271.725 31.678 

Afkomstig uit niet gecertificeerd bos 11.796 99.005 12.791 

Uit duurzaam gecertificeerd bos (met CoC- 
certificaat) 

191.607 172.720 18.887 

% met CoC-certificaat geïmporteerd van totaal 63,2% 63,6% 59,6% 

Met een FLEGT-vergunning (verified legal)  27.774  

% met FLEGT-vergunning geïmporteerd van totaal  10,2%  

 
 

 

Figuur 1 
De totale hoeveelheid door de respondenten in 2018 geïmporteerd hout onderverdeeld 
naar productgroep en uitgesplitst naar het volume dat niet afkomstig is uit duurzaam 
gecertificeerd bos, het volume dat wel afkomstig is uit duurzaam gecertificeerd bos (met 
CoC-certificaat geïmporteerd) en het volume dat met een FLEGT-vergunning is 
geïmporteerd. 

 
Tabel 3 
Verdeling van de verschillende certificeringsystemen binnen de totale hoeveelheid in 2018 
geïmporteerd hout met CoC-certificaat. 

 FSC PEFC Keurhout 

Totaal naaldhout 68,0% 32,0% 0% 

Totaal hardhout 53,8% 44,2% 1,9% 

Totaal platen 73,3% 26,7% 0% 

Totaal 68,0% 31,8% 0,2% 
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2.1.1 Vergelijking resultaat 2017 en 2018 

In tabel 4 en figuur 2 zijn de resultaten van de rapportages over de jaren 2017 en 2018 naast 
elkaar gezet. Er is uitgegaan van het volume dat volgens de respondenten is voorzien van een 
certificaat voor duurzaam bosbeheer (met CoC-certificaat). Het aandeel aantoonbaar 
duurzaam (met CoC-certificaat) is vrijwel gelijk gebleven met 91,9% ten opzichte van 91,8% in 
2017. Binnen de productgroepen naaldhout en plaatmateriaal is het aandeel uit aantoonbaar 
duurzaam beheerd bos toegenomen ten opzichte van 2017 met respectievelijk 0,7 en 1,1 
procentpunten. Binnen de productgroep hardhout is het aandeel uit aantoonbaar duurzaam bos 
afgenomen met 0,8 procentpunt. Bij uitsplitsing van de productgroep naar tropisch hardhout en 
gematigd hardhout wordt zichtbaar dat deze daling vooral voor rekening komt van de subgroep 
tropisch hardhout. Binnen deze productgroep is het volume met CoC-certificaat ook in absolute 
zin afgenomen. Binnen de subgroep gematigd hardhout is het aandeel voorzien van een CoC-
certificaat wel toegenomen (tabel 5). 
 
Tabel 4. 
Vergelijking tussen de geïmporteerde volumes en het aandeel met CoC-certificaat voor duurzaam 
bosbeheer in 2017 en 2018. 
 Hoeveelheid (in m3) 

 
Naaldhout Hardhout Plaatmateriaal Totaal 

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018 

Totaal 1.135.861  1.016.737 297.446 303.403 528.618 539.734 1.961.925 1.794.600 

Uit duurzaam 
gecertificeerd 
bos (met CoC 
certificaat) 

1.118.023 1.007.165 190.801 191.607 494.012 510.248 1.802.836 1.650.246 

Aandeel 
aantoonbaar 
duurzaam (met 
certificaat) 

98,4% 99,1% 64,1% 63,2% 93,5% 94,5% 91,8% 91,9% 

 
 
 
Tabel 5 
Vergelijking tussen de geïmporteerde volumes tropisch en gematigd hardhouten 
het aandeel met CoC-certificaat voor duurzaam bosbeheer in 2017 en 2018. 
 Hoeveelheid (in m3) 

 Tropisch Gematigd 

 2017 2018 2017 2018 

Totaal 267.559 271.725 29.847 31.678 

Uit duurzaam gecertificeerd bos 
(met CoC certificaat) 

176.902 172.720 13.899 18.887 

Aandeel aantoonbaar duurzaam 
(met CoC certificaat) 

66,1% 63,6% 46,6% 59,6% 
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Figuur 2. 
Vergelijking tussen het aandeel aantoonbaar duurzaam (met CoC-certificaat) in 2017 en 
2018 binnen het totale door de respondenten geïmporteerde volume. 

 
 

2.2 Resultaten inkoop Nederlandse markt  

 
In totaal is er in 2018 iets meer dan 151.000 m3 naaldhout, hardhout en plaatmateriaal door de 
respondenten op de Nederlandse markt ingekocht. Van dit volume is 93,0% met een CoC-
certificaat voor duurzaam bosbeheer (FSC of PEFC) of onder STIP ingekocht. De totaal 
volumes en de volumes per subcategorie staan vermeld in tabel 6.  
 
Tabel 6. 
De totale hoeveelheid door de respondenten in 2018 op de Nederlandse markt bij niet-VVNH-
leden ingekocht hout per productgroep en het percentage hiervan dat volgens de 
respondenten met een CoC-certificaat of overig duurzaamheidscertificaat is ingekocht. 
 Hoeveelheid (in m3) 

 Naaldhout Hardhout Platen Totaal 

Totaal 122.335 6.730 22.424 151.489 

Afkomstig uit niet-gecertificeerd bos 6.013 3.035 1.519 10.567 

Uit duurzaam gecertificeerd bos (met CoC- 
certificaat) 

116.322 3.695 20.905 140.922 

% met CoC-certificaat geïmporteerd van totaal 95,1% 54,9% 93,2% 93,0% 
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In deze paragraaf wordt de inkoop op de Nederlandse markt gepresenteerd. De rapportage 
over inkoop op de Nederlandse markt bij niet-VVNH-leden over 2018 is helaas door 
technische omstandigheden niet goed gegaan. Daardoor is er sprake van dubbeltellingen 
tussen de inkoop op de Nederlandse markt en de importgegevens. De resultaten kunnen 
daarom niet met vorige jaren worden vergeleken. 
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Figuur 3. 
De totale hoeveelheid door de respondenten in 2018 op de Nederlandse markt ingekocht 
hout, onderverdeeld naar productgroep en uitgesplitst naar het volume dat niet afkomstig 
is uit duurzaam gecertificeerd bos en het volume dat wel afkomstig is uit duurzaam 
gecertificeerd bos (met CoC-certificaat ingekocht). 

 

2.3 Resultaten totaal van import en inkoop op de Nederlandse 
markt  

In 2018 is er in totaal ruim 2,0 miljoen m3 naaldhout, hardhout en plaatmateriaal door de 

respondenten geïmporteerd of op de Nederlandse markt ingekocht. Van dit geïmporteerde en 
ingekochte volume was 92,0% voorzien van een CoC-certificaat voor duurzaam bosbeheer. 
De totaalvolumes en de volumes per subcategorie staan vermeld in tabel 7. 
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In deze paragraaf wordt het totaal van de import en de inkoop op de Nederlandse markt 
gepresenteerd. De rapportage over inkoop op de Nederlandse markt bij niet-VVNH-leden 
over 2018 is helaas door technische omstandigheden niet goed gegaan. Daardoor is er 
sprake van dubbeltellingen tussen de inkoop op de Nederlandse markt en de 
importgegevens. De resultaten kunnen daarom niet met vorige jaren worden vergeleken. 
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Tabel 7. 

De totale hoeveelheid hout die door de respondenten in 2018 is geïmporteerd of op de 
Nederlandse markt is ingekocht, onderverdeeld naar naaldhout, hardhout en platen en het 
percentage van dit hout dat volgens de respondenten met een CoC-certificaat of met een 
overig duurzaamheidscertificaat is geïmporteerd of ingekocht. 
 Hoeveelheid (in m3) 

 Naaldhout Hardhout Platen Totaal 

Totaal 1.139.072 310.133 562.158 2.011.363 

Afkomstig uit niet gecertificeerd bos 15.585 114.831 31.005 161.421 

Uit duurzaam gecertificeerd bos (met CoC-
certificaat) 

1.123.487 195.302 531.153 1.849.942 

% met CoC-certificaat geïmporteerd van totaal 98,6% 63,0% 94,5% 92,0% 

Met FLEGT-vergunning (verified legal)  27.774 1.779 29.553 

% met FLEGT-vergunning van totaal  9,0% 0,4% 1,5% 

 
 
 

 

Figuur 4. 
De totale hoeveelheid hout die door de respondenten in 2018 is geïmporteerd of op de 
Nederlandse markt is ingekocht, onderverdeeld naar productgroep en uitgesplitst naar 
het volume dat niet afkomstig is uit duurzaam gecertificeerd bos, het volume dat wel 
afkomstig is uit duurzaam gecertificeerd bos (met certificaat geïmporteerd of ingekocht) 
en het volume dat met een FLEGT-vergunning is ingekocht. 
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