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Woonden onder het voorzitterschap van de heer L. DENAYER, Secretaris van de Raad, de plenaire 
vergadering van 15 september 2010 bij : 

 

Leden benoemd op voorstel van de representatieve organisaties van de industrie en van het bank- en 
verzekeringswezen : 

de heren DERIDDER en VANCRONENBURG. 

 

Leden benoemd op voorstel van de representatieve organisaties die de ambachten, de kleine en 
middelgrote handelsondernemingen en de kleinindustrie vertegenwoordigen : 

mevrouw MATTHEEUWS en de heer VANDORPE. 

 

Leden benoemd op voorstel van de landbouworganisaties: 

de heren GOTZEN en HAYEZ. 

 

Leden benoemd op voorstel van de representatieve organisaties die de arbeiders en de 
verbruikscoöperaties vertegenwoordigen : 

 
Algemeen Belgisch Vakverbond : 

de heren LAMAS en VOETS. 

 
Algemeen Christelijk Vakverbond van België: 

mevrouw DUPUIS. 
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Advies over een ontwerp van sectoraal akkoord ter verhoging van het 
aandeel houtproducten uit duurzaam beheerde bossen 

Inbehandelingneming 

Bij brief van 7 juni 2010 heeft de heer Paul MAGNETTE, minister van Klimaat en Energie, de Centrale 
Raad voor het Bedrijfsleven om advies gevraagd over een ontwerp van sectoraal akkoord  ter 
verhoging van het aandeel houtproducten uit duurzaam beheerde bossen. 

Ter voorbereiding van het advies heeft de subcommissie Milieubeleid, die met het dossier werd belast, 
op haar vergadering van 14 juni 2010 een hoorzitting gehouden met mw. RIHOUX, adviseur bij de cel 
Duurzame ontwikkeling van het kabinet van minister MAGNETTE. Zij heeft het dossier voorgesteld en 
de context en de inzet van het genoemde ontwerp van sectoraal akkoord toegelicht. 

Het resultaat van de debatten die de subcommissie Milieubeleid tijdens die vergadering heeft gevoerd, 
is vastgelegd in dit advies, dat op 15 september 2010 door de plenaire vergadering van de Raad werd 
goedgekeurd. 

Advies 
 

De Raad constateert dat hij overeenkomstig art. 19 van de wet van 21 december 1998 betreffende de 
productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming 
van het leefmilieu en de volksgezondheid wordt geraadpleegd over het bovengenoemde ontwerp van 
sectoraal akkoord, dat werd opgesteld krachtens art. 6 van diezelfde wet. Dit sectoraal akkoord bevat 
bepalingen ter bescherming van de volksgezondheid en het leefmilieu en ter bevordering van 
duurzame productie- en consumptiepatronen, conform de maatregelen die zijn opgenomen in art. 5 van 
de genoemde wet. 

De Raad is van oordeel dat het ontwerp van sectoraal akkoord in zijn geheel een goed initiatief is 
omdat het tot doel heeft het aanbod van duurzaam hout op het niveau van de distributie en van de 
ganse keten, van de bosexploitanten tot de verkopers van houtproducten, tegen het jaar 2019 
geleidelijk te verhogen en te diversifiëren.  

De Raad stelt vast dat het ontwerp van sectoraal akkoord opteert voor een benadering die gericht is op 
de levenscyclus van het product. Deze benadering voldoet aan het streven naar een volledige 
integratie van het hele proces. De Raad onderstreept de originaliteit hiervan.   

De Raad is verheugd dat de ondertekenende partijen van het ontwerp van sectoraal akkoord zich in art. 
7 ertoe verbinden alles in het werk te stellen opdat alleen hout dat op een wettelijke manier werd 
geproduceerd op de markt kan worden gebracht. Hij is voorstander van initiatieven die de groeilanden 
en de ontwikkelingslanden, van waar nog te vaak illegaal hout afkomstig is, willen steunen in de strijd 
tegen onwettelijke houtkap. Gelet op het mondiale belang van de bosbouw op zowel economisch als 
sociaal, politiek en milieugebied, moedigt de Raad de autoriteiten overigens aan hun steun te verlenen 
aan een regeling van de legale houtkap op Europees en zelfs op internationaal niveau. 
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De Raad merkt op dat, in art. 8 §2, de verwijzing naar de certificaties waarover het hout moet 
beschikken om te worden erkend als hout uit duurzaam beheerde bossen weinig duidelijk en weinig 
strikt is, aangezien diverse certificaties en zelfs verschillende gelijkwaardige octrooien in aanmerking 
komen (een door de federale overheid erkende certificatie, een certificatie die is gebaseerd op 
internationaal geaccepteerde criteria enz.). De Raad vraagt zich af of in België geen omzendbrief 
inzake certificering van duurzaam hout kan worden overwogen. Een dergelijke omzendbrief, waarin 
precieze criteria zouden worden vastgelegd die zijn erkend en gecertificeerd door de federale 
overheidsdienst, zou beter en duidelijker zijn voor de vakmensen uit de houtkolom alsook voor de 
distributeurs en de consumenten. De Raad drukt wel de wens uit dat de overheid erop toeziet dat deze 
omzendbrief zodanig wordt verwoord dat België niet het risico loopt te worden veroordeeld door de 
Europese Commissie of door eender welke instantie aan wier autoriteit België zich moet onderwerpen. 

 Artikelsgewijze opmerkingen: 

De Raad vindt het beter dat de in art. 8 vastgelegde verhoudingen voor het aandeel van producten op 
basis van hout uit duurzaam beheerde bossen worden uitgedrukt in percentages en niet, zoals nu, in 
de vorm van een vermenigvuldiging van factor A met een getal. In plaats van bv. “1,55xA” zou de tekst 
23,25% moeten vermelden (d.i. 1,55x15%). Deze formulering is niet alleen duidelijker, ze maakt ook de 
door de Raad inopportuun geachte verwijzing naar de Probos-studie overbodig. Deze studie, die werd 
uitgevoerd door een onafhankelijk particulier bureau, heeft immers alleen betrekking op producten met 
een particuliere FSC- of PEFC-certificatie, die niet de enige zijn met een samenstelling op basis van 
hout uit duurzaam beheerde bossen. Bovendien stellen de distributeurs vast dat de consument vaak 
niet bereid is de extra kosten van deze certificaties te betalen. In dit opzicht dringt de Raad erop aan 
dat de kwaliteit van het label door een competente en onafhankelijke autoriteit wordt gewaarborgd.  

De Raad vraagt dat de volgende zin wordt toegevoegd aan artikel 8 §1 van het sectoraal akkoord: “de 
in deze paragraaf vermelde verhoudingen zullen worden berekend en gecontroleerd volgens een 
methodologie die door de bevoegde federale overheid wordt goedgekeurd om de objectiviteit ervan te 
waarborgen”. 

De Raad vraagt om de definitie van “houtproducten” uit artikel 2.1 van het akkoord in overeenstemming 
te brengen met de definitie uit artikel 14, nl. gezaagd naaldhout, gezaagd tropisch loofhout, gezaagd 
gematigd loofhout en plaatmateriaal” i.p.v. ‘het geheel van producten vervaardigd uit gezaagd 
naaldhout, gezaagd tropisch loofhout, gezaagd gematigd loofhout en plaatmateriaal”. 

 
 

*          *          * 




