
  Scoreformulier 2017 

Het doel van de Forest50 ranking is het vergroten van (en de transparantie over) het gebruik van duurzaam hout in de bouw. LET OP: Voor de toekenning 
van sommige punten dient informatie te worden toegezonden aan FSC Nl. 

Criteria Max # 
punten 

Richtlijnen toewijzing aantal punten aan bouwbedrijven 

1) Deelnemer Bouw en Hout Convenant  10 Bedrijf is deelnemer van het Bouw en Hout Convenant: 10 punten 

2) FSC en/of PEFC gecertificeerd 10 Bedrijf(onderdelen) is FSC en / of PEFC gecertificeerd: 10 punten 

3) Meet % ingekocht duurzaam hout  en communiceert 
hierover 

25 Bedrijf meet % ingekocht duurzaam hout en communiceert hier extern over: 10 punten 
Bedrijf meet % ingekocht duurzaam hout en communiceert hier extern over & dit % 
>=90%: 15 punten en elke procent boven 90% levert extra 1 punt op  

4) Communicatie op de website, social media, 
jaarverslag  over het totaal toegepaste duurzame hout 
en de CO2 opslag in dit hout.  
(hout slaat gemiddeld 0,9 ton CO2 op per m3).  

15 Bedrijf communiceert over duurzaam hout in jaarverslag/duurzaamheidsverslag: 5 punten  
Bedrijf communiceert over de totale hoeveelheid toegepast duurzaam hout(m3) en CO2 
opslag in dit hout op website: 5 punten 
Bedrijf communiceert over de totale hoeveelheid toegepast duurzaam hout(m3)  en CO2 
opslag in dit hout (min. 2xp/jr) op social media: 5 punten 

5) De toepassing van een minder bekende tropische 
FSC-houtsoort* in 1 of meer bouwprojecten in de 
afgelopen 2 jaar. Dit is van groot belang om een te 
eenzijdige vraag naar 1 houtsoort te voorkomen. 

10 Bedrijf  heeft een minder bekende tropische FSC-houtsoort* toegepast in 1 of meer 
bouwprojecten in de afgelopen 2 jaar: 10 punten 

6) Bedrijf communiceert actief over duurzaam hout als 
biobased materiaal in projecten: 10 punten 

10 Bedrijf communiceert actief over duurzaam hout als biobased materiaal in projecten: 10 
punten 

7) Bedrijf heeft projecten met duurzaam hout 
gerealiseerd waarbij de relatie tussen gezondheid en 
duurzame bouwmaterialen zoals  hout wordt gelegd in 
de communicatie over het project: 10 punten 

10 Bedrijf heeft projecten met duurzaam hout gerealiseerd waarbij de relatie tussen 
gezondheid en duurzame bouwmaterialen zoals hout wordt gelegd in de communicatie 
over het project: 10 punten 

Partner FSC NL**  10 Bedrijf heeft een partnerschap met FSC Nederland: 10 punten 
Totale score 100 * Betreft de houtsoorten uit LKTS consortium: Eveuss, Omvong/Eyoum, Yacushapana/Tanimbuca, Purperhart, 

Tauari Branco, Movingui, Sorro, White Seraya Padouk, Itauba, Massaranduba, Cambara, Nyatoh, Amapa.  
**Een bedrijf steunt zo duurzaam bosbeheer wereldwijd. Een partnerschap betekent het gebruik van 
duurzaam hout vergroten en communiceren over het belang hiervan. 

 


