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Nooit meer fout hout? Ons hout is áltijd
aantoonbaar verantwoord
Bij Kievit kozijn en duet hout – aluminium vinden wij het essentieel dat al het hout dat
wij in- en verkopen aantoonbaar verantwoord geproduceerd is. Om dat te kunnen
garanderen zijn wij een gecertificeerd STIP bedrijf.
Dit keurmerk, dat op 9 oktober 2020 door de staatssecretaris is geaccepteerd voor het
Rijksinkoopbeleid hout, garandeert opdrachtgevers en afnemers dat het hout van een
bedrijf afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen. Dat wil in de praktijk zeggen dat er
enkel hout wordt ingekocht voorzien van keurmerken als FSC en PEFC.
Het STIP-certificaat bekroont bedrijven als geheel. Een STIP-bedrijf koopt uitsluitend
hout in dat afkomstig is uit door TPAC1 goedgekeurde bosbeheersystemen. Het hout
heeft dus altijd een keurmerk. STIP onderscheidt zich daarmee van de andere door de
overheid toegelaten Chain of Custody2-systemen die alleen iets verklaren over
afzonderlijke houtpartijen.
Het grote voordeel hiervan is dat de afnemers van het bij ons geleverde houten product
niet zelf moeten controleren of ze wel goed hout hebben gekregen. Wie bij ons houten
gevelelementen afneemt heeft de zekerheid dat al het hout duurzaam is en voldoet aan
de Nederlandse inkoopcriteria van de Rijksoverheid. Natuurlijk is STIP ook voldoende
bewijs voor de Regeling Groenprojecten3 en daarmee voor rentekorting voor specifieke
hypotheken. Het Register Groenverklaringen is opgezet, zodat er vooraf aan de start
verkoop bekend is of een project kan voldoen aan de Regeling Groenprojecten. STIP
past ook uitstekend bij het BREEAM4 keurmerk. Van STIP mogen we geen fout hout
leveren. En daarmee is Kievit kozijn en duet hout – aluminium met STIP de groenste.
Als certificaathouder zijn wij te vinden op de website van STIP onder het nummer SKHSTIP-00004. Waarom zou je nog specifiek vragen om FSC en PEFC als het bij ons
altijd verantwoord geproduceerd is?
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TPAC: Timber Procurement Assessment Committee (toetsingscommissie inkoop hout)
COC :Chain of Custody: betrouwbaar opvolgsysteem van de gecertificeerde houtstromen
3
Regeling Groenprojecten: www.registergroenverklaringen.nl
4
Breeam -NL: ontwikkeld en beheerd door www.dgbc.nl: meten van duurzaamheidsprestaties van gebouwen
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