
   
 
 
Par la présente, les fédérations Cobelpa, Fetra et Febelgra vous font part de leurs remarques relatives 
au rapport  de l’étude de marché « Bois certifié sur le marché belge » et aux recommandations qui y 
sont formulées.   
 
Avant toutes choses, affirmer qu’un meilleur monitoring est indispensable, est une constatation que 
nous soutenons : la méthode actuelle est trop lourde et exige trop de travail pour de maigres résultats. 
Cependant, la méthode digitale qui a été proposée doit être clarifiée. Il existe des problèmes quant à 
la confidentialité, et ce parce que nous n’avons affaire sur le marché belge qu’à 1 ou 2 acteurs.  
 
Ensuite, la sensibilisation, la communication et le soutien sont, à notre avis, les outils les plus 
importants pour pouvoir augmenter la part de bois certifié sur le marché belge. L’image de marque et 
la connaissance des certificats ainsi que de tout ce qui les concerne sont des priorités pour récolter des 
résultats positifs aussi bien en amont qu’en aval de la chaîne. 
 
Enfin, et ceci n’est pas le point le moins important, nous voulons relativiser la recommandation pour 
ce qui concerne l’objectif quantifiable pour le papier et le carton. Les auteurs du rapport affirment que 
d’ici 2030, de 90% à 100% du papier proposé sur le marché belge pourra être certifié. Il s’agit d’une 
approche très peu réaliste de la situation.   
Il faut se rendre compte qu’à l’heure actuelle, au niveau européen, le papier est produit sur base de 
50% de fibres issues de papier de récupération et de 50% de fibres vierges. Tant en Belgique que dans 
les pays limitrophes, seules 50% des zones boisées sont certifiées. Un simple calcul démontre qu’un 
taux allant de 75% à 80% est le plus haut que l’on puisse atteindre.   
 

 

Met dit schrijven maken Cobelpa, Fetra en Febelgra hun opmerkingen kenbaar op het rapport van de 
marktstudie "gecertificeerd hout op de Belgische markt" en de aanbevelingen die daarin geformuleerd 
worden. 
 
Allereerst onderschrijven wij de vaststelling dat een betere monitoring noodzakelijk is: de huidige 
methode is te omslachtig en arbeidsintensief terwijl slechts een povere respons wordt behaald. Toch 
zal de voorgestelde digitale methode verduidelijkt moeten worden. Zo zijn er problemen aangaande 
confidentialiteit. Zeker als we te maken hebben met slechts 1 of 2 spelers op de Belgische markt. 
 
Vervolgens zijn sensibilisering, communicatie en ondersteuning ons inziens de voornaamste tools om 
het aandeel van gecertificeerde houtproducten op de markt te verhogen. Naamsbekendheid, kennis 
van en over de certificaten zijn de prioriteiten om zowel aan het begin als aan het einde van de keten 
positieve resultaten te boeken.   
 
Als laatste maar beslist niet onbelangrijk punt willen wij de aanbeveling rond de kwantitatieve 
doelstelling voor papier en karton relativeren. De auteurs van het rapport stellen dat tegen 2030, 90% 
tot 100% van het papier dat op de Belgische markt wordt aangeboden, gecertificeerd kan zijn. Dit is 
een zeer onrealistische benadering van de situatie.  
Men moet beseffen dat op Europees vlak papier momenteel geproduceerd wordt met 50% 
gerecupereerde vezels afkomstig van oud papier en 50% verse vezels. In België en de ons omringende 
landen is het bosareaal gecertificeerd a rato van 50%. Een eenvoudige rekensom leert ons dat 75% tot 
80% het hoogste haalbare is. 
 



 

 

Eindrapport ‘Gecertificeerd hout op de Belgische markt in 2016’ 
Opmerkingen Fedustria 

 

Hierbij volgen een aantal opmerkingen van Fedustria m.b.t. de marktstudie naar het aandeel 

gecertificeerd hout op de Belgische markt in 2016. 

Eerst en vooral willen we benadrukken dat de gegevensverzameling allesbehalve evident is. We zijn 

van mening dat het projectconsortium er toch in geslaagd is om – ondanks het soms minder vlot 

ontvangen van de nodige informatie – tot een goed en richtinggevend rapport te komen. Dit brengt 

ons ineens bij een eerste knelpunt: de gegevensverzameling zou moeten worden vereenvoudigd. Dit 

zou bijvoorbeeld kunnen door de informatie op een meer systematische wijze in te zamelen, i.p.v. 

éénmaal om de drie jaar. Ook dient te worden opgemerkt dat het niet evident is om – in dit geval bv. 

begin 2018 – nog cijfers op te vragen bij bedrijven over productiejaar 2016. Hiermee dient in de 

toekomst zeker rekening te worden gehouden. 

Verder zijn er heel wat nuttige bemerkingen, aanbevelingen en kanttekeningen geplaatst, wat zeer 

positief is, zoals bv. de bemerking dat recyclage ook zijn plaats verdient, de stelling dat hout een 

milieuvriendelijke grondstof is, …. Ook wordt er een duidelijk overzicht gegeven van een aantal 

knelpunten. Hierbij willen we volgende zaken nogmaals onder de aandacht brengen: 

- P 65: akkoord dat gesteld wordt dat deze theoretische benadering (100% certificering) in de 

praktijk niet haalbaar is. Gelieve voorzichtig om te gaan met dergelijke beweringen, en hier 

geen valse verwachtingen te creëren; 

- In het algemeen benadrukken we nogmaals dat rondvraag bij onze leden ons leert dat het 

aanbod aan gecertificeerd hout een zeer belangrijk knelpunt vormt.  

 


