Waarom STIP past binnen de handelsketen van verantwoord
geproduceerd hout
De erkenning van STIP
Veel houtverwerkers gebruiken hout uit verantwoord
beheerde bossen, met een door de overheid

De Nederlands Rijksoverheid heeft sinds
2010 als doelstelling om 100% verantwoord

toegelaten systeemkeurmerk zoals FSC, PEFC of

in te kopen. Sinds 1 januari 2015 geldt die
doelstelling ook voor decentrale overheden.

Keurhout. FSC- en PEFC-bosbeheersystemen
hebben sterk bijgedragen aan de ontwikkeling van

Dit heeft geresulteerd in een informatief

verantwoord bosbeheer en doen dat nog steeds.
Een CoC-certificaat wil echter niet zeggen dat

schrijven van het Ministerie van
Binnenlandse Zaken aan de Vereniging van

daarmee al het hout dat het betreffende bedrijf
levert ook daadwerkelijk uit verantwoord beheerde

Nederlandse Gemeenten (VNG) op 15 juni
2015 waarin wordt aangegeven dat het

bossen komt. De STIP-regeling eist dat wel en

voorschrijven van een specifiek keurmerk
niet is toegestaan volgens de

draagt daarmee maximaal bij aan de ontwikkeling
van het gebruik van verantwoord geproduceerd

Aanbestedingswet 2012. Onder andere

hout.
STIP staat namelijk als enige door de overheid

omdat het voorschrijven van een bepaald
keurmerk het gebruik van verantwoord hout

toegelaten systeem niet toe dat aangesloten
bedrijven ook niet verantwoord geproduceerd hout

kan beperken en wanneer dit van toepassing
is, dit discriminerende beleid dient te worden

verkopen. Met het STIP-keurmerk kunnen we eisen

beëindigd (document op te vragen bij SKH).
Hierop is een informatief schrijven gekomen

dat een STIP-bedrijf alleen ‘goed hout’, zoals FSC
en PEFC, inkoopt en verkoopt.

van de VNG aan de portefeuillehouders van

Geen enkel ander keurmerk eist wat STIP
garandeert: een STIP-bedrijf koopt uitsluitend

BJZ, FEZ, Milieu en GS waarin wordt
aangeduid dat de Rijksoverheid eigen

verantwoord geproduceerd hout en verkoopt dat dus
ook.

criteria heeft ontwikkeld voor het inkopen
van verantwoord hout: het Timber
Procedurement Assesment System (TPAS).
Zie hiervoor https://www.tpac.smk.nl waar op
de nieuwspagina
https://www.tpac.smk.nl/178/m/nieuws/757/d
etails.html de goedkeuring van STIP
aangekondigd is. Op de TPAC-site wordt
doorverwezen naar
https://www.inkoopduurzaamhout.nl/wat/#tab
-id-3 waar alle geaccepteerde keurmerken,
inclusief STIP, vermeldt staan.
Inmiddels hebben Rijksdienst Voor
Ondernemend Nederland (RVO,
initiatiefnemer van Groenfinancieringen
waaronder de Green Deal (document op te
vragen bij SKH) en Breeam (bijvoorbeeld:
https://richtlijn.breeam.nl/credit/verantwoorde
-herkomst-van-bouwmaterialen-1112 
Onder tabblad ‘Hulp’) STIP ook de erkenning
gegeven die het verdient.

Op de website
https://registergroenverklaringen.nl/info/duurzaamho
utverklaring wordt STIP eveneens vermeld als
certificeringsysteem waaraan een bouwer kan
voldoen om in aanmerking te komen voor een
groenverklaring. Die is van belang voor het
aanvragen van bijvoorbeeld hypotheekproducten
met een rentekorting.
Conclusie is dat STIP met zijn unieke eenvoudige
regeling, geheel past binnen een handelsketen van
verantwoord geproduceerd hout en erkent wordt
door alle betrokken en van belang zijnde partijen.
Inmiddels zijn ruim 100 bedrijven STIPgecertificeerd en komen daar wekelijks organisaties
bij.
Dit schrijven kunt u verspreiden wanneer uw klant of
opdrachtgever vragen heeft over STIP, of wanneer
u denkt dat voorlichting over STIP kan bijdragen aan
meer bekendheid van het systeem.

Wilt u meer uitleg over het STIPsysteem bekijk dan onze website
www.stip.org of neem contact op
via een van onderstaande
kanalen:

•

Postadres: Postbus 497,
6700 AL Wageningen

•

Bezoekadres: Nieuwe Kanaal 9E,
6709 PA Wageningen

•

Tel: 0317-467 366

•

E-mail: info@stip.org

