STIP projectverklaring is bewijs om te voldoen aan inkoopcriteria Nederlandse overheid
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Beste certificaathouder,

Het STIP-keurmerk is, binnen de door de overheidsinkopers toegelaten werkwijze*, een adequaat
bewijs gebleken om te voldoen aan de inkoopcriteria van de Nederlandse overheid op het gebied van
hout en houten producten.
Binnen de toegelaten werkwijze volstaat het om achteraf aan te tonen dat alle hout afkomstig is uit
door de overheid toegelaten systemen en labels. Voor STIP certificaathouders is dit eenvoudig te
realiseren.

Dat is buitengewoon goed nieuws voor de 76 STIP-certificaathouders, die uit passie en overtuiging
uitsluitend door de overheid toegelaten hout in- en verkopen. En die zich daarop steeds opnieuw laten
controleren door een geaccrediteerde certificatie-instelling (CI). Het is ook goed nieuws voor tientallen
partijen in de houtwereld die graag het STIP-certificaat willen verwerven, maar zekerheid wensen over
potentiële leveringen aan overheidsinstanties.

Lopende procedure
Zoals bekend loopt er nog steeds een toelatingsprocedure voor STIP (als ‘Category A evidence’) bij
de TPAC-commissie, nadat een eerdere toelating weer was ingetrokken. Die beoordelingsprocedure
gaat gewoon door omdat STIP op voorhand, al bij aankoop, de klant alle zekerheid wil geven.

Dat neemt niet weg dat alle betrokkenen het er over eens zijn dat STIP nu al kwalificeert voor inkoop
door Nederlandse overheden. Alleen is dan per project, althans wanneer de overheidsinkoper dat
vraagt, achteraf een verklaring van een CI noodzakelijk. De CI verklaart dan dat in het specifieke
geval volledig is voldaan aan leveringen van hout uit door de overheid toegelaten systemen en dus
aan de inkoopcriteria van de overheid. Een dergelijke verklaring achteraf (‘Category B evidence’) is
eenvoudig en snel te organiseren omdat STIP bedrijven immers uitsluitend door de overheid
toegelaten hout inkopen en hierop ook al periodiek door een CI worden gecontroleerd. Binnen de
huidige toegelaten systemen is de overheidsinkoper overigens ook al gewend achteraf vast te stellen
of wel is geleverd wat is beloofd.

Welke voordelen heeft u, als inkoper, als u werkt met een STIP-bedrijf?
•

Alle hout dat een STIP-gecertificeerd bedrijf levert is verantwoord geproduceerd hout**.

•

U kunt als (overheids-)inkoper achteraf een projectverklaring krijgen van een CI dat uw project
bestaat uit verantwoord geproduceerd hout** en dus afkomstig is uit door de overheid toegelaten
systemen en labels.

•

Bent u een private opdrachtgever? Dan heeft u geen controleplicht. STIP-gecertificeerde
bedrijven zijn periodiek al onderwerp van objectieve controles door deskundige, geaccrediteerde
instanties. U weet op moment van het aangaan van de overeenkomst dat u verantwoord
geproduceerd hout krijgt en hoeft achteraf niets meer te controleren. Wel kunt u, desgevraagd,
achteraf een verklaring van een CI ontvangen, net als overheidsinkopers.

• STIP erkent TPAC-goedgekeurde CoC-systemen**.
Daarom wordt door steeds meer professionele partijen in de bouw- en meubelbranche bevestigd:
Verantwoord geproduceerd hout**. Geen punt met STIP. Eenvoudig en helder, zonder rompslomp.
U ontvangt binnenkort informatie hoe deze projectverklaringen verkregen kunnen worden en met welk
standaard format gewerkt zal gaan worden.
Alvast fijne feestdagen en een mooi 2020 gewenst met veel verantwoord geproduceerd hout!

Voor meer informatie;
STIP; Mariena Mooi 0317-467366

*https://www.tpac.smk.nl/Public/TPAC
documents/DutchFrameworkforEvaluatingEvidenceofCompliancewithTimberProcurementRequirements_AUG2014FINAL.pdf
“3.1 Government Procurement Officer and TPAC
Dutch Government Procurement Officer will make the final decision when it comes to
deciding whether the evidence submitted is adequate. He/she should verify that the
timber and wood products have been delivered with a Category A certificate or that they
are complemented with Category B evidence”.

**Check onze STIP-website voor alle informatie en voor de definitie verantwoord geproduceerd hout.

