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Voorschrijven van duurzaam bosbeheer
Introductie
PEFC heeft een besteksvoorwaarde voor de inkoop van hout- en papierproducten
geformuleerd die winst oplevert voor het verbeteren van bosbeheer wereldwijd: eis herkomst
uit duurzaam beheerd bos, aantoonbaar met zowel PEFC als FSC certificaat.
Naast het feit dat het voorschrijven van één exclusief keurmerk bij overheidsaanbestedingen
volgens de aanbestedingswet niet mag, betekent het ook in de private sector een beperking
van de mogelijkheden en keuzes voor de vragende partij. Het gaat uiteindelijk om het
behoud van bos en het verbeteren van het bosbeheer en niet om een voorkeur voor het ene
of het andere certificaat. Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers in de hout- en
papiersector hebben met deze tekst meer mogelijkheden om daadwérkelijk bij te dragen aan
duurzaam bosbeheer.
Modelclausule:
Het te leveren hout (cq. houten product cq. papier cq. drukwerk), zoals bedoeld in bestekpost(en)
nummer(s) ### dient aantoonbaar afkomstig te zijn uit duurzaam beheerd bos. Van aantoonbaar
duurzaam beheerd bos is in elk geval sprake indien:
 Het geleverde hout (cq. houten product cq. papier cq. drukwerk) is gecertificeerd met een
handelsketencertificaat van PEFC of FSC
èn
 de uitvoerder van werken cq. diensten beschikt over het bij behorende PEFC of FSC
handelsketencertificaat. (of beiden indien producten van verschillende certificaten worden
verwerkt)
 andere passende bewijsmiddelen (waaronder deskundigenrapporten) worden overgelegd
waaruit genoegzaam blijkt dat wordt voldaan aan aantoonbare afkomst uit duurzaam beheerd
bos zoals in internationaal aanvaarde omschrijvingen is bedoeld. In Europa zijn dit de PanEuropean Operational Level Guidelines for Sustainable Forest Management zoals erkend
door de Ministerial Conference on the Protection of Forest in Europe (Lissabon, 2 tot 4 juni
1998). Buiten Europa zijn dit de UNCED Forest Principles (Rio de Janeiro, 1992) en, waar van
toepassing, de richtlijnen uit internationale en regionale initiatieven (ITTO, Montreal Process,
Tarapoto Process, UNEP/FAO Dry-Zone Africa Initiative).

