
Bestekbepalingen duurzaam geproduceerd hout overheden  

Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten, [optioneel voor werken: voor zover 

die dient ten behoeve van de realisatie van het werk en dit in het werk achterblijft], dient te voldoen 

aan de Dutch Procurement Criteria for Timber ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de 

handelsketen, volgens de bijbehorende beoordelingsmethode, zoals op 24 juli 2008 vastgesteld door 

de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer, Kamerstukken II, 2007-08, 

30196, 35, inclusief bijlage 2 (hierna: minimumeis).   

De criteria zijn te vinden op www.tpac.smk.nl, onder: “Documents”. 

Bewijsmiddelen:  

 De opdrachtnemer overlegt de directie een bewijsmiddel waaruit blijkt dat het door hem te 

leveren hout of houtproduct voldoet aan de minimumeis. Indien het hout wordt geleverd 

onder een certificatiesysteem wordt in ieder geval aan de minimumeis voldaan, indien de 

Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu (IenM) het betreffende certificatiesysteem 

heeft toegelaten tot het inkoopbeleid. 

Een overzicht van toegelaten en door TPAC beoordeelde certificatiesystemen vindt u op 

www.tpac.smk.nl of www.inkoopduurzaamhout.nl.  

 Daarnaast kan de inschrijver ander bewijs leveren, voorzien van uitgebreide, 

gedocumenteerde en op authenticiteit verifieerbare gegevens en informatie, waaruit blijkt 

dat aan de minimumeis wordt voldaan.   

 

a. Als hulpmiddel bij het leveren van het bewijs kan de inschrijver gebruik maken van de 

volgende onderling samenhangende documenten:  

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement 

Requirements;  

- Documents for Category B evidence:  

 Annex II: Category B evidence;  

 Appendix 1 Checklist Supply Chain met bijbehorende Guidance;  

 Appendix 3 to Annex 2 Checklist Sustainable Forest Management inclusief Guidance.  

Deze documenten zijn te vinden op www.tpac.smk.nl en www.inkoopduurzaamhout.nl.  

 

b. Als hulpmiddel bij het leveren van bewijs voor certificatiesystemen die nog niet getoetst 

zijn door TPAC kan de inschrijver gebruik maken van de volgende onderling samenhangende 

documenten:  

- Dutch Framework for Evaluating Evidence of Compliance with Timber Procurement 

Requirements;  

- TPAC documents for assessing certification systems (Category A):  

 Annex I: User Manual TPAC;  

 Assessment matrix for system managers;  

 Application form for system managers.  

Deze documenten zijn te vinden op www.tpac.smk.nl en op www.inkoopduurzaamhout.nl. 
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Toelichting op het inkoopbeleid voor duurzaam geproduceerd hout  

Juridische handvatten bij het gebruik van de minimumeis treft u aan in deze paragraaf.   

Het bewijs dat wordt voldaan aan de minimumeis kan worden aangetoond door te werken volgens 

een tot het inkoopbeleid toegelaten certificatiesysteem of andere “gelijkwaardige” vormen van 

bewijs.  

De status van door TPAC beoordeelde certificatiesystemen is te vinden op www.tpac.smk.nl en 

www.inkoopduurzaamhout.nl.  Aan de hand van deze gegevens en/of op grond van het feit dat een 

certificatiesysteem is toegelaten tot het inkoopbeleid door de Staatssecretaris van I&M kan een 

inschrijver het bewijs leveren dat wordt voldaan aan de minimumeis.  

In het geval van niet-gecertificeerd hout kunnen andere door de inschrijver aangeboden 

“gelijkwaardige” vormen van bewijs worden overgelegd waaruit moet blijken dat wordt voldaan aan 

de minimumeis. Ter ondersteuning van overheidsinkopers en leveranciers kunnen deze 

“gelijkwaardige” vormen van bewijs desgewenst door de inkoper aan TPAC worden voorgelegd.   

 

Stichting Probos, 25 juli 2017 

 

Disclaimer 
Deze bestektekst is met grote zorgvuldigheid samengesteld en dient ter informatie. Stichting Probos 
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van deze 
informatie.  
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