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Financiële interventies kunnen houtsector verder verduurzamen  

 
 

Almere Het aandeel aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout in Nederland is 
gestegen tot 74 %. De verduurzaming van tropisch hout (40,4%) blijft echter 
achter bij andere houtsoorten. De belangrijkste reden is de meerprijs van 

gecertificeerd hout t.o.v. niet gecertificeerd hout. Verschillende financiële 
instrumenten, waaronder EU-importheffingen op niet-duurzaam hout en een 

verlaagd btw-tarief bieden belangrijke beleidsopties om de houtsector in 
Nederland bijna volledig te verduurzamen. De Green Deal ‘Bevorderen duurzaam 
bosbeheer’ richt zich vanaf 2013 met succes op verdergaand stimuleren van het 

gebruik van duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt.  
 

CE Delft heeft in opdracht van de Stichting Bewust met Hout (StBmH)- en in het 
kader van de Green Deal “Bevorderen duurzaam bosbeheer” onderzoek gedaan 
naar financiële beleidsinstrumenten die een doorbraak in het verduurzamen van 

de houtsector kunnen realiseren. Aanleiding was de eerdere conclusie van Probos 
dat de prijs de belangrijkste reden is waarom nog niet de hele houtsector kiest 

voor gecertificeerd tropisch hout. Bij niet-tropisch hout speelt dit prijsverschil 
bijna geen rol. Geert Bergsma, onderzoeker bij CE Delft: ”Als het prijsverschil 
tussen duurzaam en niet-duurzaam hout met 5% daalt, halveert de hoeveelheid 

niet-duurzaam hout op de Nederlandse markt.” 
 

 

 Onderschrift: door daling van het belastingtarief op duurzaam geproduceerd hout, vermindert de 
hoeveelheid niet-duurzaam hout aanzienlijk.  

 

Paul van den Heuvel, voorzitter SBmH: “Het zou een flinke stap voorwaarts zijn 

als we de onderzochte financiële instrumenten kunnen inzetten. De houtsector is 

zeer geïnteresseerd in de onderzochte maatregelen zoals de verlaging van het 

BTW-tarief voor aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout. Maar ook verruiming 

van de regeling voor 



Groen Beleggen en belastingaftrek voor duurzame projecten kan leiden tot groei 

van het aandeel duurzaam hout. We gaan nu in gesprek met de overheid, andere 
brancheorganisaties en ngo’s voor verdere verkenning van de mogelijkheden”.  

De voorgestelde financiële maatregelen zouden ook toegepast kunnen worden bij 

andere materialen om de transitie naar een circulaire economie te versnellen. 
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• Het onderzoeksbureau: CE Delft:  Han Schouten, persvoorlichter CE Delft, schouten@ce.nl,  

tel. +31 (0)15 2150195  

 

• De opdrachtgever van dit onderzoek:  Stichting Bewust met Hout. Marijke Popma, mpopma@vvnh.nl,  

tel. 06 – 466 26 535 

 

 


