‘HOPELIJK DOET IEDEREEN ZIJN HUISWERK’
Paul Hol, FORM International, Hattem
Vanwege de niet zo goede houtmarkt gaat het
moeizaam met duurzaam tropisch bosbeheet:
Het gecertificeerde areaal stagneert niet alleen
in sommige gevallen, steeds vaker vragen certi
ficaathouders zich zelfs af of het weide moeite
waard is om dat keurmerk te behouden. In een
markt met zware concurrentie en prijzen die
onder druk staan kijkt men immers heel sterk
naar de kosten die ook zo’n certificaat met zich
meebrengt. Misschien is het weleens tijd om een
andere koers te gaan varen en te bedenken hoe
je de voorlopers - de degelijke spelers - kunt sti
muleren en wellicht belonen. Met het oog op de
toekomst van duurzaam bosbeheer hebben we
zulke spelers hard nodig, maar ze hebben het
momenteel niet makkelijk.
Tussen woord en daad bestaat nog altijd een
zekere discrepantie. In Nederland wordt volop
geroepen dat alles duurzaam en gecertificeerd
moet zijn. Daar is het inkoopbeleid tevens op
aangepast. In de praktijk staat het naleven van
die woorden en het implementeren van dat be
leid echter nogal eens onder druk. De praktijk
blijkt soms een stuk lastiger dan de theorie.
In zijn algemeenheid geldt dat als bedrijven toe
gang hebben tot de juiste bronnen voor gecerti
ficeerd hout, zij vaak eveneens belangstelling
hebben voor Chain of Custody-certificering en
zo de keten dichttimmeren. Maar voor wat be

treft de EUTR is er toch een wat vreemde situatie
ontstaan, misschien ook omdat de autoriteiten heb
ben aangegèven het eerste jaar nog niet al te
streng te zullen controleren. Wij worden regelmatig
gebeld door ondernemers die zo~n beetje voor het
eerst van de EUTR lijken te horen en er zelfs enigs
zins door overvallen worden. Er is zelfs een catego
rie die besloten heeft de kat eerst uit de boom te
kijken. Die firma’s zouden weleens problemen
kunnen krijgen.
Het is niet uitgesloten, en eerder waarschijnlijk, dat
organisaties als Greenpeace gaan onderzoeken of
bedrijven de Europese Houtverordening naleven.
Voorje het weet verschijnen er weer rapporten over
aangetroffen hout meteen illegale of discutabele
herkomst. Ik kan alleen maar hopen dat iedereen
hard zijn huiswerk aan het doen is, buiten de gere
nommeerde bedrijven waarvan we wel weten dat
ze hun zaakjes op orde hebben.
Wij van FORN bieden ondernemingen ondersteu
ning bij de invulling van hun due diligence-sysfeem.
Dat is heel erg to-the-point: welke leveranciers
heeft de onderneming, welke documenten leveren
die aan, wat is de snelste en kortste weg om aan de
eisen van EUTR te voldoen? Daar helpen we ze
mee, en dat zien we niet zozeer als een gat in de
markt maar meer als een vorm van dienstverlening
waarmee iedereen de kans krijgt zijn zaken op
orde te brengen. Want dat men ons benadert snap

ik heel goed: men wil niet voor verrassingen
komen te staan door hef nu niet te regelen.
De TimberChecker van de VVNH, waarvoor wij
de handleiding hebben geschreven, is een goed
en pragmatisch instrument waarde markt echt
wat aan heeft. De EUTR is er mede op gericht de
concurrentie eerlijker te maken. Voorlopers die
er vroeg bij waren met FSC en PEFC moesten
vaak met lede ogen aanzien hoe de handel in
hout van dubieuzere herkomst gewoon bleef
voortduren. Op voorwaarde dat er echt op na
leving van de EUTR wordt gecontroleerd, kun je
als sector enorme stappen vooruit maken als het
gaat om professionaliteit en legalifeit.~ •

5APRIL2013

•

NUMMER 7

•

JAARGANG 56

•

HOUTWERELD

