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Aandeel gecertificeerd hout op Belgische markt neemt alsmaar toe en
bedraagt vandaag reeds meer dan 40%

Op 1 maart 2011 ondertekenden toenmalig federaal minister van klimaat en energie, Paul
Magnette, en de Nationale Federatie der Zagerijen, de Belgische Federatie van de
Houtinvoerhandel, de Nationale Federatie van de Bosexploitanten en Houthandelaars (nu
Nationale Unie Houtsector) en Fedustria, de Federatie van de Textiel‐, Hout‐ en
Meubelindustrie, een akkoord om het aandeel gecertificeerde houtproducten op de Belgische
markt te verhogen en het grote publiek te sensibiliseren voor het belang van duurzame
boscertificering en voor hout in het algemeen. Hout is immers een hernieuwbare en
duurzame grondstof, waarvan het gebruik zoveel mogelijk moet worden aangemoedigd. De
doelstelling van het sectorakkoord was om het aandeel gecertificeerde houtproducten op de
Belgische markt te verhogen tot minstens 35% tegen eind 2018. Uit een recent onderzoek is
intussen gebleken dat dit aandeel in 2012 reeds 40,5% betrof, wat betekent dat de
vooropgestelde doelstellingen reeds op vandaag ruimschoots werden overschreden.
Certificering, een middel om de duurzaamheid van houten producten aan te tonen
Duurzaam geproduceerd hout is afkomstig uit bossen die met respect voor alle ecologische,
economische en sociale behoeften van de huidige en toekomstige generaties worden
beheerd. Certificatie van hout is een van de methodes om over deze duurzaamheid te
communiceren. Gangbare certificatiesystemen op de Belgische markt zijn FSC en PEFC.
De houtfederaties en hun leden leverden de voorbije jaren al heel wat inspanningen om de
duurzaamheid van de door hen gebruikte grondstoffen aan te tonen. En de cijfers spreken
voor zich. Het sectorakkoord trad in werking op 1 maart 2011 en loopt in principe tot en met
31 december 2018. Het akkoord wil het aandeel gecertificeerde houtproducten op de
Belgische markt verhogen tot minstens 35% tegen eind 2018. Uit een recente studie van de
Nederlandse Stichting Probos, die zich inzet voor duurzaam bosbeheer en duurzame
bosketens, blijkt dat het aandeel gecertificeerd hout op de Belgische markt in 2012 reeds
40,5% betrof. Dit betekent dat de vooropgestelde einddoelstelling van het sectorakkoord
sowieso nu al werd behaald en zelfs ruimschoots overschreden. Een bewijs van de inzet van
de verschillende houtfederaties en hun leden!
Dit betekent uiteraard niet dat de houtfederaties nu op hun lauweren gaan rusten. Uiteraard
blijven zij zich verder inzetten voor de promotie van het gebruik van gecertificeerd hout op
de Belgische markt.
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Timmer aan minder klimaatverandering: gebruik méér hout!
Bomen slaan koolstof op en geven zuurstof vrij. Bij de verwerking van hout tot houten
producten blijft de koolstof gestockeerd in het hout en dit gedurende de ganse levensduur
van het houten product. Op die manier dragen hout en houten producten bij tot het
tegenhouden van de klimaatverandering. Door meer hout te gebruiken timmeren we
overigens mee aan een beter klimaat: bomen geven namelijk niet enkel zuurstof vrij en
slaan koolstof op, maar tevens vereist hout – in tegenstelling tot andere materialen – weinig
energie bij de verwerking.
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