
In het STABU nieuwsarchief worden STABU nieuwsberichten en persberichten

bewaard evenals artikelen over STABU die in de media zijn verschenen.

Duurzaam hout in STABU

Geplaatst op 25 augustus 2012

Stichting STABU heeft een besteksbepaling met

betrekking tot duurzaam geproduceerd hout opgenomen

in het administratieve deel van haar gestandaardiseerde

bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw

(de STABU-systematiek).

Het stellen van duurzaamheidseisen in aanbestedingen wordt meer en meer de

norm in Nederland. Tot nu toe waren eisen met betrekking tot de herkomst van hout

nog niet opgenomen in het administratieve deel van een bouwbreed toegepaste

bestekssystematiek.  hout voor te schrijven. Nu wordt deze eis eveneens

opgenomen in de aanvullende administratieve bepalingen. Deze sluit aan op de UAV

– Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van

technische installatiewerken 2012 (UAV 2012) – en geldt daarmee voor al het toe te

passen hout, indien er voor wordt gekozen om dit op administratief niveau te

regelen. Stichting STABU is de eerste organisatie die op deze manier zijn gebruikers

ontzorgt, proactief handreikingen biedt en daarmee bijdraagt aan duurzaam beheer

en behoud van bossen wereldwijd.

Keuzemogelijkheid

De nieuwe besteksbepaling duurzaam geproduceerd hout is in de nieuwste uitgave

van de STABU-catalogus (2012-2) beschikbaar gekomen. Vanaf dat moment hebben

bestekschrijvers de keuze om de besteksbepaling duurzaam geproduceerd hout voor

te schrijven middels de administratieve voorwaarden in bestekken. Op deze manier

stelt men de eis dat al het toegepaste hout binnen een project aantoonbaar

duurzaam moet zijn geproduceerd. Voor de definitie van duurzaam hout binnen de

STABU worden de inkoopcriteria van de Nederlandse overheid gehanteerd.

Meer informatie

Over de toepassing van de administratieve besteksbepaling is informatie in te

winnen bij projectcoördinator juridische zaken S.A. (Sebastiaan) Brands LL.B via

telefoonnummer 0318 - 63 30 26 of e-mail sbrands@stabu.nl. Op internet bieden de

websites van www.probos.nl en www.inkoopduurzaamhout.nl aanvullende informatie

over dit onderwerp. STABU brengt op korte termijn een brochure uit aangaande dit

onderwerp. 

In het Bouwbesluit 2012 is een bepalingsmethode voor de milieuprestatie van het

gebouw voorgeschreven. Als gevolg daarvan zijn de verwijzingen naar

DUBO-maatregelen met de uitgave 2012-2 verwijderd. Hetzelfde geldt ook voor het

kenmerk FSC-keurmerk in algemene specificaties van bouwstoffen van hout.

De nieuwste STABU-uitgave biedt op basis van de U.A.V. 1989 de bepaling

01.02.17-02 aan. Bij het toepassen van de UAV 2012 is 00.02.17-01 daarvoor

beschikbaar.
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