Green Deal ‘Bevorderen duurzaam bosbeheer’
Voortgangsrapportages ondertekenaars
20 juni 2013 ondertekenden 27 organisaties, te weten 3 ministeries, 2 vakbonden, 20
brancheorganisaties in de hout-, bouw-, meubel- en retailketen, Stichting Tropenbos Internationaal
en IDH The Sustainable Trade Initiative, de Green Deal ‘Bevorderen duurzaam bosbeheer’. Daarmee
zijn de handen ineen geslagen om het gebruik van hout uit duurzaam beheerde bossen tot norm te
maken in Nederland. Ten behoeve van de stuurgroepvergadering op 29 oktober jl. is aan de
ondertekenaars gevraagd een voortgangsrapportage in te leveren en daarmee inzicht te geven in de
voortgang die men boekt met het invullen van het commitment dat bij ondertekening is afgegeven.
Als leidraad voor de rapportage zijn de volgende 5 vragen gesteld:
1. Welke activiteiten heeft u sinds de ondertekening van de Green Deal ondernomen om het
gebruik van duurzaam hout te stimuleren onder uw leden/netwerk?
2. Hoe zijn de reacties van uw achterban/netwerk op deze activiteiten? En waar heeft het toe
geleid?
3. Welke kansen en uitdagingen ziet u om het gebruik van duurzaam hout nog meer onder de
aandacht te brengen van uw achterban/netwerk?
4. Welke activiteiten heeft u voor de komende maanden op de planning staan om het gebruik
van duurzaam hout te stimuleren bij uw achterban/netwerk?
5. Hoe ervaart u de gezamenlijke activiteiten die opgepakt worden door het secretariaat van de
Green Deal?
6. Ervaart u kansen of knelpunten waarvan u graag wilt dat ze (meer) opgepakt worden door
het secretariaat van de Green Deal?
In het voor u liggende document zijn deze rapportages samengevoegd. Naast de individuele
activiteiten worden er vanuit het Green Deal secretariaat gezamenlijk projecten uitgevoerd. Zie
www.bewustmethout.nl voor meer informatie hierover.

Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra
1. Welke activiteiten heeft u sinds de ondertekening van de Green Deal ondernomen om het
gebruik van duurzaam hout te stimuleren onder uw leden/netwerk?
Binnen de AFNL en de bij haar aangesloten 18 branches wordt via de algemene ledenvergaderingen
aandacht gevraagd voor MVO. Binnen het kader van Planet past het toepassen van duurzame
materialen en het terugdringen van CO2 uitstoot maar ook aspecten als C2C. Het draagvlak binnen
de circa 2200 MKB ondernemers die wij vertegenwoordigen wordt met de dag groter en dit merken
wij direct door de vragen die bij onze ondernemers helpdesk binnen komen. Specifiek op het gebied
van Duurzaam Bosbeheer merken we dat de ondernemers steeds meer vanzelfsprekend vinden om
gebruik te maken van duurzaam hout. Belangrijke stappen als certificering spelen hier een
belangrijke rol bij. Niet dat wij voor meer regelgeving en certificering zijn maar sommige zaken zeker
binnen de bouwsector zijn nog zeer traditioneel ingesteld.
2. Hoe zijn de reacties van uw achterban/netwerk op deze activiteiten? En waar heeft het toe
geleid?
De achterban van AFNL reageert in de basis positief op de inzet op duurzaam bosbeheer en is
van mening dat wanneer opdrachtgevers ook daadwerkelijk aan de slag gaan met duurzaam
inkopen er nog veel bereikt kan worden. De basis ligt in veel gevallen bij de opdrachtomschrijving
zeker bij gespecialiseerde aannemers welke veelal als onderaannemers werken. Daarnaast is het van
belang dat er alleen met gecertificeerd hout gewerkt zou moeten worden en hier ligt nog een
belangrijke stap.

3. Welke kansen en uitdagingen ziet u om het gebruik van duurzaam hout nog meer onder de
aandacht te brengen van uw achterban/netwerk?
Vooral gebruik maken van de activiteiten rondom MVO en professioneel opdrachtgever en
opdrachtnemerschap.
4. Welke activiteiten heeft u voor de komende maanden op de planning staan om het gebruik
van duurzaam hout te stimuleren bij uw achterban/netwerk?
Voor alsnog zijn er geen specifieke acties opgenomen buiten dat we nadrukkelijk bezig zijn om
de erkenningsregeling “Bouwen aan MVO” uit te rollen. Een van de punten daarbij is het gebruik van
duurzame materialen en dus ook duurzaam hout.
5. Hoe ervaart u de gezamenlijke activiteiten die opgepakt worden door het secretariaat van
de Green Deal?
Het secretariaat van de Green deal zet zich meer dan 100% in echter het bereik van een koepel
van branche organisaties schakelt vaak op een andere schaal en heeft andere verbindingen
waardoor de inzet van het secretariaat niet altijd concreet te vertalen is in resultaten. De resultaten
lopen veelal achter op de inzet.
6. Ervaart u kansen of knelpunten waarvan u graag wilt dat ze (meer) opgepakt worden door
het secretariaat van de Green Deal?
Er zijn momenteel wel heel veel deals en mogelijk zou er meer samenhang tussen de green deals
gevonden kunnen worden waardoor er ook hier integraal gestuurd kan worden. Versnippering zoals
momenteel is vormgegeven levert ook veel verspilling van energie en inzet
op.

Aedes vereniging van woningcorporaties
Heeft nog geen rapportage ingeleverd.

Algemene Vereniging van Inlands Hout
1. Welke activiteiten heeft u sinds de ondertekening van de Green Deal ondernomen om het
gebruik van duurzaam hout te stimuleren onder uw leden/netwerk?
We hebben de leden geïnformeerd over bestaan van de Green deal en ons commitment eraan: : “De
AVIH zal de bedrijven die als schakel in de handelsketen actief zijn stimuleren hun COC certificaat van
FSC e/o PEFC te behouden. De AVIH zal zich inzetten om de nationale bosstandaarden van FSC en
PEFC voortdurend op hun actualiteit en aansluiting op de praktijk te toetsen en de sector- eigen
erkenningsregeling voor bosexploitatie- zoveel mogelijk te laten aansluiten bij de vereisten van de
beide bosstandaarden. De AVIH zal zich ook ervoor inzetten dat beide standaarden kunnen worden
gebruikt bij de levering van duurzame biomassa voor duurzame energie en grondstoffen voor de
biobased economy.”
2. Hoe zijn de reacties van uw achterban/netwerk op deze activiteiten? En waar heeft het toe
geleid?
De meeste leden die daarvoor in aanmerkingkomen (handel en verwerking) zijn al sinds 2005
gecertificeerd voor FSC (en PEFC), maar ondervinden nog steeds een beperkte vraag van de
eindverbruikers. Dat stimuleert niet het certificaat in stand te houden. Al het hout uit het niet
gecertificeerde deel van het Nederlandse bos vindt gewoon zijn weg naar de afnemers. Mocht de
gedachte ergens hebben postgevat dat certificering van bosbeheer de publieke acceptatie van
houtoogst vergroot dan is dat in Nederland een illusie gebleken. Ook negatieve publieke reacties op
omvorming van bos naar niet-bos (zandverstuiving, hagedissenpassage, vlindercorridor, heideterrein

etc. ) dragen niet bij aan de geloofwaardigheid van het concept duurzaam bosbeheer waarbij de
bosoppervlakte in stand blijft als minimale basisvoorwaarde voor duurzaam
bosbeheer. Desalniettemin heeft de AVIH zijn lidmaatschap van zowel FSC als PEFC verlengd met als
doel ook inbreng te kunnen leveren op de resp. standaarden voor duurzaam bosbeheer. Bij FSC gaat
het op dit moment om betrokkenheid in de FSC landentafel bij een langdurig proces om de FSC
standaard te herzien en bij PEFC om betrokkenheid in het forum om de standaard geaccepteerd te
krijgen bij de Nederlandse raad voor de Accreditatie. De bosbouwaannemers van de AVIH hebben
daar ook belang bij omdat er in de bosstandaarden ook kwaliteitseisen aan de werkuitvoering
worden gesteld die bij voorkeur congruent moeten zijn met de eisen in de kwaliteitsregeling voor
bosaannemers (ErBo). Voor het aspect Nederlands hout, EUTR en certificering was AVIH
gesprekspartner met NVWA. AVIH heeft een eigen brochure over EUTR en NL hout uitgebracht en
was betrokken in een voorlichtingsbijeenkomst voor boseigenaren. ( waarbij overigens de directe
verbinding met Bewust met hout niet direct te leggen is)
3. Welke kansen en uitdagingen ziet u om het gebruik van duurzaam hout nog meer onder de
aandacht te brengen van uw achterban/netwerk?
Onze leden kan niets nieuws verteld worden : ze zijn door zowel FSC als PEFC evenals de vakpers en
certificerende instellingen en consultants ruim voldoende geïnformeerd. Het is de markt die zijn
werk moet doen en er moet daarbij vooral zicht ontstaan dat COC daadwerkelijk een “licence to
operate” vormt dan wel anderszins een duidelijke financiële meerwaarde heeft. Een duidelijk kans
zou kunnen liggen in een vergrootte vraag naar biomassa waaraan duurzaamheidseisen worden
gesteld die de facto inhouden dat FSC en/of PEFC certificering een voorwaarde is.
Een grote uitdaging wordt gevormd door het grote aandeel hout en biomassa in de (Nederlandse)
markt dat afkomstig is uit niet-bos (wegbeplantingen, stadsbeplantingen, landschappelijke
beplantingen etc.): omdat het geen bos is, kan het moeilijk onder een duurzaam bosbeheer
standaard worden gebracht, hoewel in de beleving van velen het afkomende hout als net zo
duurzaam geproduceerd kan gelden als hout uit bos.
4. Welke activiteiten heeft u voor de komende maanden op de planning staan om het gebruik
van duurzaam hout te stimuleren bij uw achterban/netwerk?
Voortzetting van bestaande activiteiten: betrokkenheid bij de bosstandaarden, leden assisteren bij
vragen rondom hun COC ( ook in combinatie met EUTR) , afnemers in binnen- en buitenland
informeren over beschikbaarheid gecertificeerd materiaal uit Nederlandse bos.
5. Hoe ervaart u de gezamenlijke activiteiten die opgepakt worden door het secretariaat van
de Green Deal?
Als het gaat om kosten in beeld brengen ( zoals gerapporteerd door Buitendijk in bijeenkomst dd 23
sept.) : niet in beeld gebracht zijn andere kosten die voor sommige certificeringsschema’s nog in
beeld komen zoals : partnerschapsbijdragen en aparte monitoring. Ook bij het sluiten van
convenanten vragen sommige certificeringschema’s nog weer om extra monitoring en extra betaling.
Logogebruik is soms ook een aparte kostenpost. Sommige brancheorganisaties vragen ook nog weer
aparte monitoring en ook PROBOS komt met vragen in opdracht van de overheid. Er is onvoldoende
aandacht voor deze aspecten die gewoon een extra administratieve (=personele) en financiële
belasting vormen voor ondernemers – ook als ze voor sommige aspecten hiervan vrijwillig kiezen . Er
is nog geen aanzet te zien voor het op de juiste plek(ken) adresseren van dit probleem. In de
sheets valt op dat wel is gerefereerd aan FSC, maar niet aan andere certificaten. Kosten zijn niet per
certificeringsschema in beeld gebracht en het concept dubbelcertificering met zijn kostenvoordelen
(?)is niet belicht.
Als het gaat om het vereenvoudigen van de handelsketen ( zoals gerapporteerd door de werkgroep
op de bijeenkomst van 23 sept.) : er is geen feitelijke voortgang gerapporteerd en(overigens) is het
maar zeer de vraag in hoeverre dat voor AVIH ondernemers een wenkend perspectief zou bieden:

immers de gedachte lijkt uitsluitend gericht op de Nederlandse markt. Voor onze leden is dat een te
beperkte scope omdat zij ca. 50% van het in Nederland geoogste hout exporteren naar het
buitenland ( grotendeels BE en BRD, maar ook naar Azië ) en daar heeft deze benadering geen
ingang.
6. Ervaart u kansen of knelpunten waarvan u graag wilt dat ze (meer) opgepakt worden door
het secretariaat van de Green Deal?
Het veel steviger in de markt zetten van duurzaam inkopen waarbij geen onderscheid wordt gemaakt
naar certificaat ontbreekt. Een helpdeskfunctie voor ondernemers die worden geconfronteerd met
aanbestedingen die in strijd met de aanbestedingswetgeving een certificaat specificeren ontbreekt.
Juist een GD (vanuit de ondertekenaars en zonder de certificeringsschema’s) moet de autoriteit
hebben /zich verwerven om dit op te pakken.

Bouwend Nederland
(Rapportage naar aanleiding van telefonisch interview)
1. Welke activiteiten heeft u sinds de ondertekening van de Green Deal ondernomen om het
gebruik van duurzaam hout te stimuleren onder uw leden/netwerk?
•
•

•
•
•

Lidbedrijf en voorzitter van de commissie Duurzaamheid – Robert Koolen van Heijmans – is actief
in de werkgroep ‘Vereenvoudigen handelsketen duurzaam hout.
Beleidsmedewerker Helen Visser heeft een gesprek gevoerd met Liesbeth Gort van FSC
Nederland als mogelijke opstap voor een brief naar FSC en PEFC om de kosten die bedrijven
maken in het kader van handelsketencertificering te agenderen.
De enquête van de knelpuntenanalyse is uitgezet onder de Bouwend NL-leden.
Bouwend NL heeft een ‘MVO MKB-zelfscan’ ontwikkeld waarin het gebruik van duurzame
materialen waaronder duurzaam hout nadrukkelijk naar voren komt.
Helen heeft ervoor gezorgd dat de afdeling ‘Ledenvoordelen’ alle informatie heeft om met de
certificeerders contact op te nemen om een Bouwend NL ledenvoordeel te regelen. Bouwend NL
heeft dit ook voor de certificering van ISO 14001.
2. Hoe zijn de reacties van uw achterban/netwerk op deze activiteiten? En waar heeft het toe
geleid?

•
•
•

•

Leden geven aan dat opdrachtgevers niet consequent met duurzaam hout omgaan (het wel
vragen, maar er niet voor willen betalen)
Vanuit de Bouwend NL-leden was er een lage respons op de enquête van de knelpuntenanalyse.
Het gebruik van duurzaam hout is helaas bij een aanzienlijk deel van de leden niet top of mind.
Hout is 1 van de materialen waar ze mee werken en veel leden hebben met name te maken met
frustraties bij het gebruik van duurzaam hout (hoge certificeringskosten en problemen met de
uitvoering in de praktijk door de twee keurmerken). Gelukkig zijn er ook genoeg goede
voorbeelden binnen de branche te noemen die als voorbeeld kunnen dienen voor de anderen. Zij
weten zich door het gebruik van duurzaam hout positief te onderscheiden (bijvoorbeeld
Heijmans).
Al naar gelang ontwikkelingen schrijft Helen een blogbericht op de website, bijvoorbeeld over
het gebruik van goede bestekteksten.
3. Welke kansen en uitdagingen ziet u om het gebruik van duurzaam hout nog meer onder de
aandacht te brengen van uw achterban/netwerk?

•
•

Het zou mooi zijn wanneer er een ledenvoordeel georganiseerd kan worden bij de certificeerders
(zie hierboven). Dat is een positieve opsteker voor het gebruik van hout bij de bouwers.
Helen wil graag leden inspireren door te laten zien hoe je je als bedrijf kunt profileren met het
gebruik van duurzaam hout door mooie innovatieve houtrijke projecten te laten zien. Daarbij wil
ze graag opdrachtgevers aan het woord laten samen met de bouwer.
4. Welke activiteiten heeft u voor de komende maanden op de planning staan om het gebruik
van duurzaam hout te stimuleren bij uw achterban/netwerk?

•
•
•

Ledenvoordeel regelen (zie hierboven)
Artikel (zie hierboven)
Zelfscan verder promoten
5. Hoe ervaart u de gezamenlijke activiteiten die opgepakt worden door het secretariaat van
de Green Deal?

Helen is positief over het Green Deal – secretariaat en de activiteiten die opgepakt worden. Wel is
het een lastig dossier voor de bouw en leveren sommige activiteiten (zoals het onderzoek van Evan
Buytendijk) misschien in eerste instantie nieuwe knelpunten op in plaats van dat het op korte termijn
iets oplost. Het resultaat van de activiteiten die vanuit de Green Deal opgepakt worden zijn veelal
niet direct zichtbaar. Ook is het voor een deel van de branches lastig om er zelf veel tijd in te kunnen
steken en meer resultaten te boeken. Hout is 1 van de materialen waar haar leden mee te maken
hebben en een lastig dossier om bouwers actief voor te krijgen.
6. Ervaart u kansen of knelpunten waarvan u graag wilt dat ze (meer) opgepakt worden door
het secretariaat van de Green Deal?
Het gezamenlijk platform van de Green Deal nog meer benutten om issues te agenderen en in
beweging te brengen, zoals het agenderen van de te hoge kosten die bedrijven maken in het kader
van handelsketencertificering bij FSC en PEFC. Helen wil graag dat er een gezamenlijke brief
opgesteld wordt wanneer het onderzoek van Evan Buytendijk is afgerond. Ook is Helen erg
enthousiast over het idee om een vervolg te geven aan de studie van CE Delft over de inzet van
economische instrumenten om het gebruik van duurzaam hout te stimuleren.

Centrale Bond van Meubelfabrikanten
Activiteiten
De CBM heeft in deze Green Deal commitment afgegeven voor het informeren van de leden over
gecertificeerd hout en het updaten van de handleiding en het handboek FSC/PEFC. De update is bijna
afgerond. Vervolgens zullen de leden hierover worden geïnformeerd. Daarnaast heeft de CBM de
leden over de gehele Green Deal periode middels de elektronische nieuwsbrief en het blad Motief
geïnformeerd.
Resultaten
Diverse leden hebben de handleiding en het handboek FSC/PEFC opgevraagd en zijn hiermee aan de
slag gegaan. Een aantal heeft zich ook daadwerkelijk gecertificeerd. Aantallen zijn niet bekend.
Verder is bekend dat veel leden gecertificeerd hout inkopen, maar zich niet certificeren. Dit laatste
vanwege de kosten en de geringe waardering van consumenten en opdrachtgevers voor een
certificaat.
Knelpunten en kansen

Knelpunten zijn met name kosten van certificering en geringe waardering van consumenten en
opdrachtgevers. Verder is bij een gecombineerd product als een meubel of interieur het moeizame
mengen van FSC en PEFC een probleem. De nadruk moet wat CBM betreft niet zozeer op certificering
liggen maar op de inkoop van gecertificeerd hout. De CBM ziet een mogelijke STIP-certificering als
een grote kans en is daarom ook lid van de werkgroep ‘Vereenvoudigen handelsketen duurzaam
hout’. Verder heeft de branche al meerdere jaren last van de recessie. Zowel door bedrijven als door
de branchevereniging wordt veel naar de kostenkant gekeken. Het is van belang om hier bij
toekomstige activiteiten rekening mee te houden.

CNV
Bij de CNV zijn een aantal wisselingen geweest en is er nu een nieuw contactpersoon. Deze is pas
sinds kort bij de Green Deal betrokken. CNV is met name actief op het gebied van communicatie en
zet berichten vanuit het secretariaat door naar de achterban. Er volgt nog een uitgebreide
rapportage.

FNV Bouw
Na de ondertekening van de Green Deal heeft in onze ledenbladen - met een bereik van circa 25.000
leden - een uitgebreid artikel gedaan over de achtergronden van de Green Deal en de betekenis die
deze afspraak heeft voor onze bond en zijn leden. Het toenemend belang om duurzaam hout te
gebruiken is van alle kanten benadrukt. Tevens is aandacht aan het onderwerp besteed in een aantal
ledenmailings gericht aan specifieke ledengroepen, met name in de meubel- en houtsectoren.
De reacties waren overwegend zeer positief. Leden vinden het erg goed dat wij aandacht aan dit
belangrijke onderwerp besteden en willen dat wij hier in de toekomst aandacht aan blijven geven. In
eigen omgeving, maar ook binnen hun bedrijven willen zij er het aan de orde stellen. Bij een aantal met name grotere - bedrijven zie je ook al koerswijzigingen in de goede richting en wordt er steeds
meer met ''goed'' hout gewerkt.
Overigens ook in internationaal verband besteden wij veel aandacht aan duurzaam bosbeheer en
dan met name via onze collega Coen van der Veer die voor een tweetal jaren gedetacheerd is bij
onze internationale federatie BWi en daar het beleid rondom duurzaam bosbeheer coördineert.
Projectmatig financieren FNV Mondiaal en onze eigen bond initiatieven op dit terrein. In eerste
instantie lag het accent op Azië - met name Birma en omgeving - maar gaandeweg is het initiatief
mondialer geworden qua karakter.
In eigen kring letten wij er overigens ook goed op dat bij renovaties van onze eigen panden
gecertificeerd hout wordt gebruikt.
Gezien de positieve reacties van de achterban verwacht ik dat stimulering van duurzaam hout
gebruik ook zeker bij de nieuwe FNV hoog op de agenda zal komen te staan, hoger nog dan nu denk
ik. De realiteit is dat het onderwerp nu bij een aantal collega in portefeuille is - en dat betekent
gezien de fusieperikelen - dat het soms enigszins tussen wal en schip dreigt te vallen. Maar ik
verwacht dat in de nieuwe structuur dit alleen maar beter kan worden en dat een aantal collega''s
zich dan meer specifiek met onderwerp zal bezighouden.
Op korte termijn is een Innovatie dag voor onze leden bij FNV Bouw in de maak en daar zal dit
onderwerp zeker aan de orde komen.
De samenwerking met het GD secretariaat is wat ons betreft prima en mijn hoop is dus dat onze
deelname aan de activiteiten rondom duurzaam bosbeheer in de nabije toekomst via de vernieuwde
FNV nog wat intensiever kan worden.

IDH The Sustainable Trade Initiative

1. Welke activiteiten heeft u sinds de ondertekening van de Green Deal ondernomen om het
gebruik van duurzaam hout te stimuleren onder uw leden/netwerk?
IDH heeft zich sinds de ondertekening ingezet om de Green Deal zo goed mogelijk te faciliteren.
Zowel op financieel als op inhoudelijk vlak. Op financieel gebied heeft IDH tot nu toe EUR 150.000,bijgedragen. Daarnaast heeft IDH de kennis en ervaringen die zij heeft opgedaan uit het IDH
houtprogramma in de afgelopen jaren, actief gedeeld onder meer via de Stuurgroep Green Deal. Een
van die ervaringen betreft de European Sustainable Tropical Timber Coalition (STTC), waarmee in
heel Europe het gebruik van duurzaam tropisch hout wordt gestimuleerd.
2. Hoe zijn de reacties van uw achterban/netwerk op deze activiteiten? En waar heeft het toe
geleid?
Binnen het European STTC programma van IDH wordt het als positief ervaren dat kennis wordt
uitgewisseld en samenwerking wordt bevorderd. Dit heeft er toe geleidt dat de activiteiten zo veel
mogelijk op elkaar aansluiten en overlap wordt vermeden.
3. Welke kansen en uitdagingen ziet u om het gebruik van duurzaam hout nog meer onder de
aandacht te brengen van uw achterban/netwerk?
Op het gebied van communicatie naar de consument is er nog veel winst te behalen, bijvoorbeeld
meer over de sociale en ecologische impact van het gebruik van duurzaam (tropisch) hout te
communiceren via ‘story telling’ . Daarnaast zien we mogelijkheden voor e groeiende markt voor
duurzaam hout door meer minder bekende houtsoorten te bestuderen en promoten ten aanzien van
hun mogelijkheden.
4. Welke activiteiten heeft u voor de komende maanden op de planning staan om het gebruik
van duurzaam hout te stimuleren bij uw achterban/netwerk?
De komende maanden zal via de werkgroep Business Encounters van de European STTC op
verschillende evenementen worden geparticipeerd om het gebruik van duurzaam tropisch hout daar
onder de aandacht te brengen en waar mogelijk ook het aanbod van en de vraag naar duurzaam
tropisch hout beter op elkaar aan te laten sluiten. Ook zal het jaarlijkse European STTC congres
worden georganiseerd in februari 2015.
5. Hoe ervaart u de gezamenlijke activiteiten die opgepakt worden door het secretariaat van
de Green Deal?
IDH ondersteunt de activiteiten van de Green Deal van harte, maar ziet mogelijkheden om nog meer
focus aan te brengen op die zaken die de grootste bottlenecks vormen (zoals misverstanden rond
duurzaam tropisch hout). De samenwerking binnen de stuurgroep en tussen de stuurgroep leden
worden als constructief beschouwt. De deelname van de brancheverenigingen daarentegen stelt
teleur.
6. Ervaart u kansen of knelpunten waarvan u graag wilt dat ze (meer) opgepakt worden door
het secretariaat van de Green Deal?
-

INretail
Activiteiten
In juni 2012 heeft INretail de green deal Duurzaam hout getekend. Retailers importeren vaak niet
zelf hout. Maar nemen het af van een groothandel cq agent.
Vaak zijn zij de laatste schakel in de keten. Wij hebben de afgelopen twee jaar aandacht in onze
communicatie over duurzaam hout besteed.

In het voorjaar van 2013 hebben we samen met VNO-NCW een video gemaakt over onze Europese
belangenbehartiging. We hebben er toe voor gekozen om het dossier van EUTR prominent naar
voren te schuiven met een parketondernemer. Omdat we hier een duidelijke link zien met de green
deal.
http://www.bing.com/videos/search?q=vno+ncw+lobbyen+in+brussel&FORM=HDRSC3#view=detail
&mid=52D086FBD4DFCF9F380652D086FBD4DFCF9F3806
Parketgroep
In de ledengroep parket, is ook aandacht besteed aan de green deal. Wij wijzen onze leden erop dat
ze scherp moeten krijgen waar hun hout vandaan komen. De meeste ondernemers zeggen dat ze dat
ook doen.
Reacties
Leden zijn vooral heel praktisch. Het bewustzijn over hout is gegroeid. Wel merken wij dat de focus
op verduurzaming wat mager is geweest door de slechte positie waarin de woonbranche verkeert.
Kansen en uitdagingen 2015
• Het komende jaar zet INretail in om onder onze leden koplopers te identificeren. En deze
andere bedrijven te laten motiveren, door dit terug te laten komen in onze communicatie.
• Verbeteren situatie omtrent multiplex: agenderen onder onze leden.

Beoordeling Green Deal
Ik ben tevreden over de Green Deal. Het secretariaat is erg (pro) actief en kundig.
De uitdaging die er ligt is ook om consumenten beter te kunnen informeren over duurzaam hout.

OnderhoudNL (Koninklijke Vereniging Federatie van Ondernemers in de
Schilders-, Onderhouds-, Metaalconserverings- en Glasbranche)
Nog geen rapportage ingeleverd.

Koninklijke Vereniging van Handelaren in Bouwmaterialen in Nederland
De algemene ledenvergadering heeft de principes van de Green Deal onderschreven. Wat betreft de
uitrol wordt vooral de samenwerking met VVNH gezocht (o.a. de monitoring onder de leden).
Berichten vanuit het secretariaat van de Green Deal worden doorgezet naar de leden, o.a. via de
nieuwsbrief en de website.

Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen
Voor de VVNH is het stimuleren van het gebruik van hout uit duurzaam beheerde bossen onder haar
leden, maar ook de klanten van leden al jaren een belangrijk speerpunt in haar activiteiten, in eerste
instantie verwoord in haar eigen beleidsplan (‘Wijs met Hout’), maar vanaf 2009 ook onder de
noemer ‘Bewust met hout’ in samenwerking met de Nederlandse Branchevereniging voor de
Timmerindustrie’. Daarin is de doelstelling opgenomen dat in 2015 85% van het hout dat VVNH leden
importeren en verhandelen aantoonbaar afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen en voorzien van
een FSC- of PEFC-certificaat. Twee keer per jaar rapporteren de VVNH-leden het aandeel duurzaam
geproduceerd hout ten opzichte van de totale import/inkoop. Steekproefsgewijs worden er controles
uitgevoerd. Bedrijven die weigeren te rapporteren, worden daarop aangesproken en uiteindelijk
geroyeerd.

In 2013 was 86% van de VVNH-import afkomstig uit aantoonbaar duurzaam beheerde bossen.
Daarmee is wederom vooruitgang geboekt ten opzichte van het voorgaande jaar (2011: 77% en
2012: 83%) en is de doelstelling voor 2015 reeds behaald. Dit is voor de VVNH echter geen reden om
achterover te hangen. Zolang het gebruik van hout uit duurzaam beheerde bossen nog niet
gemeengoed in Nederland is, blijft er werk aan de winkel. De VVNH is daarom blij met het platform
van de Green Deal. Wanneer de hele keten en alle betrokken stakeholders de handen ineen slaan,
maken we duurzaam geproduceerd hout de norm in Nederland.
De VVNH is een van de initiatiefnemers geweest om te komen tot de Green Deal ‘Bevorderen
duurzaam bosbeheer’ en heeft de contacten met alle branches gelegd. De organisatie van de
ondertekening heeft de VVNH op zich genomen en de gezamenlijke activiteiten inclusief de inzet van
de secretaris voor 25% gefinancierd (samen met 50% financiering van IDH en 25% financiering van de
NBvT). Daarnaast is de VVNH gastheer geweest van de platformbijeenkomst op 13 februari 2014 en
de themabijeenkomst op 15 mei 2014 over tropisch hout. Ook is Paul van den Heuvel van de VVNH
vertegenwoordigd in de Stuurgroep van de Green Deal. Het stimuleren van het gebruik van
duurzaam geproduceerd en de kansen en knelpunten daarbij staan standaard op de agenda’s van de
drie productsecties hardhout, naaldhout en plaatmateriaal. Zaken die daarbij naar voren komen,
worden gedeeld met het secretariaat van de Green Deal.

Ministerie van Buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
IDH is voor BHenOS een belangrijk instrument voor verduurzaming van ketens en “sourcing”; zie de
bijdrage van IDH.
BHenOS houdt mede zicht op de maatschappelijke/sociale impact van verduurzamingsinitiatieven
(armoedebestrijding) aan de hand van vrijwillige standaarden en keurmerken, een benadering die
IDH hanteert. Zowel op de impact van bekende standaarden voor tropisch hout alsook voor
landbouwproductie die ten koste kan gaan van tropisch bos. Een IFC studie naar de toekomst van
keurmerken is belangrijk in dit verband; IDH is hierbij nauw betrokken. De studie komt tot de
conclusie dat samenwerking met de overheid in productielanden nuttig is om bedoelde impact te
hebben.
De bossenverklaring van New York, aangenomen bij gelegenheid van de recente klimaattop van
SGVN, is door Nederland ondertekend.
Nederland heeft een financiële bijdrage toegezegd voor het secretariaat van de Tropical Forest
Alliance (TFA), een publiek-privaat partnerschap dat zich toelegt op terugdringing van ontbossing als
gevolg van sourcing van waardeketens (m.n. palmolie, hout, rundvlees en pulp&paper).

Ministerie van Economische Zaken
1. De Rijksoverheid spant zich onverminderd in om relevante hout producerende landen die naar
de Europese Unie exporteren, te ondersteunen om hun bosbeheer te verduurzamen in het
kader van het FLEGT Actieplan, Food and Agriculture Organization en de International Tropical
Timber Organization.
Dit is eigenlijk “going concern”:
• NL (EZ) is betrokken bij de evaluatie van het FLEGT Actieplan. Deze evaluatie moet eind 2015
afgerond zijn.
• Vanaf volgend jaar zal ook Houtverordening worden geëvalueerd.
• NL (EZ) is momenteel voorzitter van de European Forestry Commission van de FAO.

•
•
•

De eerstkomende vergadering van de COFO zal mogelijk plaats vinden wanneer NL voorzitter
is van de EU.
NL (EZ) momenteel ook voorzitter is van de ITTO Council welke in november 2014 heeft
vergaderd in Yokohama.
NL (EZ) draagt ook financieel bij aan het tweejarig werkprogramma van de ITTO (waaruit
projecten worden gefinancierd die bijdragen aan de bevordering van duurzaam bosbeheer).

2. De Rijksoverheid zal haar inzet in Europa verder uitwerken als onderdeel van de EU Sustainable
Tropical Timber Coalition.
•

•

•

EZ maakt geen deel meer uit van de coalitie, omdat gebleken is dat samenwerken in een
gemeenschappelijk werkformat lastig is, o.a. vanwege de verschillen in cultuur en
doelen van EZ en IDH.
EZ blijft het doel van ESTCC steunen (het bevorderen van het gebruik van tropisch hout
afkomstig uit aantoonbaar verantwoord beheerde bossen als middel om duurzaam
bosbeheer te bevorderen).
EZ en IDH hebben afgesproken om onderling contact te houden en regelmatig
informatie uit te wisselen over zaken die betrekking hebben op de ESTTC.

3. De Rijksoverheid zal zich inspannen om op mondiaal niveau instanties, bedrijven en nongouvernementele organisaties bijeen te brengen in het kader van een ‘ronde tafel organisatie’.
De ‘ronde tafel organisatie’ heeft tot doel synergie en verdere acties te bevorderen gericht op
het stimuleren van duurzaam bosbeheer.
EZ heeft hiervoor inmiddels een plan van aanpak opgesteld. Daarin is het doel van de Ronde Tafel als
volgt verwoord: komen tot een eenduidig begrip van legaliteit en duurzaamheid van (tropisch) hout.
Achterliggend doel: een transparant en gelijk speelveld op de houtmarkt, zodat producenten weten
waaraan ze moeten voldoen en afnemers eenduidig geïnformeerd zijn.
Het PvA moet nog verder uitgewerkt worden en getoetst worden bij andere potentiele deelnemers
aan de Ronde Tafel.
4. De Rijksoverheid maakt zich in Europees en Mondiaal verband sterk voor verdere
verduidelijking van het begrip duurzaam bosbeheer en eenduidige criteria voor en invulling van
het begrip duurzaam geproduceerd hout.
In Europees verband speelt het volgende:
•

In 2013 is de EU-Bossenstrategie uitgekomen. Eén van de hoofddoelen is duurzaam
bosbeheer in de hele EU per 2020. Om dat te realiseren, heeft het Permanent Comité voor
de Bossen van de EU een werkgroep opgericht voor het vaststellen en stroomlijnen van
criteria en indicatoren voor duurzaam bosbeheer.

•

NL (EZ) is daarin vertegenwoordigd in de persoon van de secretaris van de NLse werkgroep
Ontwikkeling Duurzaamheidscriteria Vaste Biomassa onder het Energieakkoord. Er is dus een
EU-werkgroep en een Nederlandse werkgroep, die voor een deel over hetzelfde gaan. EZ
vindt het zaak dat die twee met elkaar sporen.

•

De EU-werkgroep is begin september 2014 gestart en zal doorwerken tot juni 2015. Dan
moeten ze rapport uitbrengen.

•

Momenteel is men bezig te verkennen wat er al is, en dat is veel. Daarna komen er
aanbevelingen over welke criteria er moeten komen, en hoe we die meten en rapporteren.

•

NL (EZ) zet in op niet te nauw naar Europa alleen kijken, maar ook naar landen waaruit wij
hout importeren. Daarin staan wij gelijk met het VK en Denemarken.

Ministerie van Infrastructuur en Milieu
1. Welke activiteiten heeft u sinds de ondertekening van de Green Deal ondernomen om het
gebruik van duurzaam hout te stimuleren onder uw leden/netwerk?
Zie commitment zoals verwoord in de Green Deal.
De algehele voortgang in de door IenM toegezegd acties is goed.
•
Behaalde resultaten: De projecten onder 1 en 2 zijn opgestart en lopen. De website
www.inkoopduurzaamhout.nl is vernieuwd en verbeterd. Zo is er een leermodule voor
inkopers ontwikkeld en toegevoegd aan de website. Samen met Pianoo, RWS leefomgeving,
secretaris Green Deal en Probos werken we aan 3 regionale bijeenkomsten voor inkopers;
een in November 2014. Vertegenwoordigers van de Green Deal waren vertegenwoordigd bij
landelijke inkopersdag van Pianoo met een informatiestand. Ook is er een linked-In groep
voor overheidsinkopers/duurzaam hout opgericht.
•
Probos voert het onderzoek uit waarbij geselecteerde opdrachten van de Rijksoverheid
worden gecontroleerd op het gebruik van hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen.
Rijksvastgoed Defensie, RGD en RWS zijn hierbij betrokken. Het project is vertraagd, maar
nog ruim binnen looptijd Green Deal.
•
Rijksoverheid stimuleert het gebruik van producten van hout afkomstig uit duurzaam
beheerde bossen via de MIA/Vamil-regeling (punt 4 uit de Green Deal). Houten producten
staan op de milieulijst sinds 2014. Om er nog meer een boost aan te geven komt er op de
eerstvolgende platformbijeenkomst van green deal ondertekenaars ook nog een presentatie
over MiaVamill.
2. Hoe zijn de reacties van uw achterban/netwerk op deze activiteiten? En waar heeft het toe
geleid?
•
Voor inkopers is Duurzaam Hout slechts een van de vele aandachtspunten om op te letten bij
bouw en/of interieur. Ze verwachten dat als een opdrachtnemer zegt duurzaam hout te
gebruiken, dat dit ook gebeurt. Er is niet altijd kennis en/of capaciteit en/of prioriteit om hier
specifiek op te controleren. Het project naar knelpunten zal hier meer duidelijkheid over
moeten geven.
3. Welke kansen en uitdagingen ziet u om het gebruik van duurzaam hout nog meer onder de
aandacht te brengen van uw achterban/netwerk?
•
Uitdaging is om hout als materiaal positief te blijven promoten, mits gecertificeerd.
•
Kans: positionering van hout als hernieuwbare grondstof/bouwstof (mits duurzaam
geproduceerd) in de circulaire economie.
4. Welke activiteiten heeft u voor de komende maanden op de planning staan om het gebruik van
duurzaam hout te stimuleren bij uw achterban/netwerk?
•
Samen met Pianoo, RWS leefomgeving, secretaris Green Deal en Probos werken we aan nog
2 regionale bijeenkomsten voor inkopers in 2015.
5. Hoe ervaart u de gezamenlijke activiteiten die opgepakt worden door het secretariaat van de
Green Deal?
•
Als zeer constructief. Het faciliteert met name de brancheleden. Maar in deze economisch
moeilijke tijden is dat zeer welkom.

6. Ervaart u kansen of knelpunten waarvan u graag wilt dat ze (meer) opgepakt worden door het
secretariaat van de Green Deal?
•
De kans die we in 2015 nog verder willen benutten is het enorme netwerk dat we samen
vormen en het verder verspreiden van de stimuleringsmogelijkheden voor duurzaam
geproduceerd hout die er zijn (zoals MIA/Vamil) .

Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie
Commitment:
1.
2.
3.

4.

5.

6.

alle NBvT-leden rapporteren twee keer per jaar het aandeel duurzaam geproduceerd hout
ten opzichte van de totale inkoop/import.
de NBvT publiceert twee keer per jaar het collectief aandeel ingekocht aantoonbaar
duurzaam geproduceerd hout per categorie.
aangesloten lidbedrijven zonder handelsketencertificaat worden verplicht ten minste één
handelsketencertificaat te hebben. Daarna volgt een sanctiebeleid voor de bedrijven die hier
niet aan voldoen.
aangesloten lidbedrijven bieden duurzaam geproduceerd hout proactief aan. Commerciële
mensen worden getraind om de juiste verkoopargumenten te kunnen gebruiken en
antwoorden te hebben op de meest gestelde vragen van klanten.
lidbedrijven worden gestimuleerd om duurzaam geproduceerd hout actief onder de
aandacht te brengen van hun netwerk met aantrekkelijk promotiemateriaal (zoals posters,
animatie).
met de keurmerksystemen wordt actief gezocht naar oplossingen om hout van de
verschillende keurmerken te assembleren tot één gecertificeerd product.

Activiteiten 2014 t.a.v. het commitment
1. Alle NBvT-leden zijn twee keer aangeschreven met het verzoek de rapportage Bewust met
Hout in te vullen. Hierop is actief beleid gevoerd, door het versturen van herinneringen,
zowel vanuit het digitale rapportagesysteem als middels de maandelijkse digitale nieuwsbrief
vanuit de NBvT.
2. Na het sluiten van de rapportageperiode worden de resultaten verwerkt. De resultaten
worden vertaald in een staafdiagram. Hierin is de stand van zaken inzichtelijk vanaf de
startdatum van de green deal tot en met de laatste verwerkte rapportage ten opzichte van
de doelstelling. Dit wordt jaarlijks twee maal gerapporteerd aan de leden.
3. Richting aangesloten leden zonder CoC-certificering is een actief beleid gevoerd. Leden is een
gesubsidieerd traject aangeboden ter verkrijging van ten minste één certificaat. Dit heeft een
positief, maar nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Ongeveer 5% van de leden is nog
niet in het bezit van een certificaat c.q. heeft het traject tot certificering nog niet opgestart.
Deze groep komt in aanmerking voor royement.
NB: het hebben van ten minste één Chain of Custody-certificaat is een voorwaarde voor
toetreding tot de NBvT.
4. Tijdens ledenvergaderingen en afdelingsvergaderingen zijn de beschikbare
promotie/communicatiemiddelen toegelicht en is gewezen op de downloads op de website
van de NBvT en van de Green Deal zelf. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de doelstelling
van de green deal benadrukt en gewezen op het feit dat elk NBvT-lid hierin een stuk
verantwoordelijkheid heeft.

5. De NBvT-lidbedrijven zijn voorzien van alle beschikbare promotiematerialen ter bevordering
van de verkoop van duurzaam geproduceerd hout. De materialen zijn ook te downloaden van
de NBvT-website.
6. Is het belangrijkste speerpunt voor de NBvT uit het commitment. Daarom heeft de NBvT
zitting in de werkgroep die zich richt op dit commitment.

Nederlands Verbond voor de Groothandel
Ons commitment ligt langs de lijn zo veel mogelijk de overige branches van het NVG en in contacten
met de overheid het goede voorbeeld van de Green Deal onder de aandacht te brengen. Reacties zijn
positief, in sommige andere branches wordt ook overwogen om te kijken of ze tot een Green Deal
kunnen komen. In de contacten met de overheid wordt de Green Deal aangehaald als goed
voorbeeld van initiatief vanuit het bedrijfsleven en hoe met de overheid samen het gebruik van
duurzaam hout verder te stimuleren (mogelijke maatregelen). Staat op de agenda. Hier gaan we mee
door. Daarnaast lopen er een aantal omvangrijke MVO beleidsdossiers. De ervaring met de
gezamenlijke activiteiten is prima en hebben voor nu geen activiteiten die (meer) opgepakt zouden
moeten worden.

Nederlandse Vereniging van Houtagenten
Geen rapportage aangeleverd.

NVB Vereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers
NVB houdt zich als branchevereniging voor ontwikkelaars en bouwondernemers wat minder bezig
met het inkoopbeleid van haar leden. NVB zit met name aan de projectontwikkelingskant. Gaat het
om de bouwproductie c.q. de aannemerij zijn Bouwend Nederland en de AFNL veeleer de
brancheorganisaties die zich daarmee bezig houden. Ongeveer 80% van de NVB-leden is dan ook lid
bij die brancheverenigingen vanwege het operationele bouwen. Vanuit die hoek worden zij dan ook
volledig geïnformeerd over dit thema. Dit wil overigens niet zeggen dat NVB de Green Deal
‘Bevorderen duurzaam bosbeheer’ geen warm hart toedraagt. Integendeel, wij staan ten volle achter
de doelstelling en ambities van deze Green Deal, en willen daar waar mogelijk ook ons steentje aan
bijdragen. Om die reden informeert NVB haar leden op gezette tijden over de ontwikkelingen op het
gebied van inkopen en toepassen van duurzaam hout. De leden worden tevens op de hoogte
gehouden van ontwikkelingen op gebied van technische, juridische en certificeringzaken rondom
duurzaam hout. Meestal worden wij voor onze communicatie over dit onderwerp gevoed door het
secretariaat van de Green Deal. Daarvoor wil ik ook graag op deze plaats mijn complimenten
overbrengen. Het afgelopen jaar hebben wij specifiek de enquête (knelpuntenanalyse) onder de
aandacht van onze leden gebracht. Ook hebben wij nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de
herziening van de bestekteksten voor duurzaam hout. Ook de Themabijeenkomsten in het kader van
de Green Deal worden in onze NVB-uitingen richting de leden meegenomen. Specifieke reacties van
onze leden op die communicatie kan ik niet melden. In mijn optiek heeft dat te maken met eerder
genoemde verschil tussen de diverse brancheorganisaties. Wij ervaren als zodanig geen knelpunten
in deze.

Raad Nederlandse Detailhandel en Vereniging Winkelketens in de Doe Het
Zelf-branche
De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) en de Vereniging van Winkelketens in de Doe Het Zelf
branche (VWDHZ) hebben zich beiden met een commitment dat zich richt op communicatie en
stimulering aangesloten bij de Green Deal ‘Bevorderen duurzaam bosbeheer’.

In lijn met de commitments is de Green Deal (meerdere keren) agendapunt geweest tijdens de
vergaderingen van de RND Milieucommissie en de Commissie Omgevingsvraagstukken en
Operationele Zaken (COOZ) van de VWDHZ. De aanwezigen worden geïnformeerd over
ontwikkelingen en activiteiten binnen de Green Deal. Ook heeft SKH in het kader van
vereenvoudiging van de handelsketen tijdens een vergadering van de RND Milieucommissie een
presentatie gehouden over de zgn. ‘STIP-regeling’.
De aangesloten leden van de RND en de VWDHZ worden verder per e-mail en nieuwsbrief
geïnformeerd over de persberichten van de Green Deal, de uitnodigingen van de (relevante)
bijeenkomsten, andere informatie afkomstig van de Green Deal en het belang van het gebruik van
duurzaam hout. Hierop ontvangt de RND/VWDHZ weinig reacties. Dit heeft er deels mee te maken
dat houtproducten bij een substantieel deel van de aangesloten leden een beperkt of geen deel
uitmaakt van het assortiment in de winkels.
Op verzoeken vanuit de Green Deal om bijvoorbeeld mee te werken aan de knelpuntenanalyse of
een ander onderzoek is een aantal reacties gekomen. Deze reacties heeft de RND/VWDHZ doorgezet
aan de Green Deal of het onderzoeksbureau. De activiteiten in de komende periode zullen in lijn zijn
met de commitments en de activiteiten die reeds hebben plaatsgevonden.
Het bureau van de RND/VWDHZ ervaart de opgepakte activiteiten van het secretariaat van de Green
Deal als nuttig. Bijvoorbeeld de stakeholdersbijeenkomst is relevant om contact te houden met de
andere aangesloten partijen van de Green Deal en geïnformeerd te blijven over de ontwikkelingen.
De knelpuntenanalyse acht de RND/VWDHZ als belangrijk voor de gehele houtketen. Vanuit deze
analyse worden goede vervolgstappen gezet om de knelpunten aan te pakken.

Tropenbos International
1. Welke activiteiten heeft u sinds de ondertekening van de Green Deal ondernomen om het
gebruik van duurzaam hout te stimuleren onder uw leden/netwerk?
Organisatie van een Themabijeenkomst 'Misverstanden rond duurzaam tropisch hout' i.s.m. het
secretariaat Green Deal. Zie
http://www.tropenbos.org/news/less+tropical+wood+in+the+dutch+market,+better+for+the+tropical
+forests%3f
Ontwikkeling van een brochure “Why promoting the demand for sustainably produced tropical
timber?” Zie
http://www.tropenbos.org/publications/why+promoting+the+demand+for+sustainably+produced+tr
opical+timber%3f
2. Hoe zijn de reacties van uw achterban/netwerk op deze activiteiten? En waar heeft het toe
geleid?
De bijeenkomst was zeer geslaagd, de boodschap is goed naar voren gekomen en afgedrukt in
verschillende media. Alleen hadden we het gevoel dat we niet helemaal de juiste doelgroep
(inkopers bij overheid/bedrijfsleven) hadden bereikt. Afgesproken is dat we meerdere bijeenkomsten
gaan organiseren in dit kader of dat we bij andere bijeenkomsten proberen op de agenda te komen
om op die manier de boodschap over het belang van duurzaam bosbeheer en de vraag naar
duurzaam geproduceerd hout naar voren te kunnen brengen.
3. Welke kansen en uitdagingen ziet u om het gebruik van duurzaam hout nog meer onder de
aandacht te brengen van uw achterban/netwerk?
Niet relevant.

4. Welke activiteiten heeft u voor de komende maanden op de planning staan om het gebruik
van duurzaam hout te stimuleren bij uw achterban/netwerk?
Bij de Themabijeenkomst 'Inkopen van duurzaam hout; van beleid naar praktijk!' (27 november bij
Waterschap Rivierenland in Tiel) zal René Boot, directeur van Tropenbos International een
presentatie geven over “Wat is duurzaam bosbeheer en waarom is de vraag naar duurzaam hout
belangrijk?“ Evt. gezamenlijk met secretariaat Green Deal ontwikkelen van promotiematerialen
(moet nog verder uitgewerkt worden).
5. Hoe ervaart u de gezamenlijke activiteiten die opgepakt worden door het secretariaat van
de Green Deal?
Het secretariaat van de Green Deal is erg motiverend, proactief en effectief. Samenwerking wordt
derhalve als erg prettig en productief ervaren.
6. Ervaart u kansen of knelpunten waarvan u graag wilt dat ze (meer) opgepakt worden door
het secretariaat van de Green Deal?
Geen.

Vereniging HAS
De Vereniging HAS heeft haar leden in het kader van de Green Deal gevraagd om te rapporteren over
het aandeel duurzaam geproduceerd hout. De rapportage heeft betrekking op 2012.
Totale hoeveelheid hout dat in 2012 werd verwerkt: 110.000m3
Onderverdeling in percentages:
FSC: 23%
PEFC: 59%
Niet gecertificeerd: 18%
De marktvraag is over het algemeen groeiend.
Het onder de aandacht brengen van het belang van de inzet van gecertificeerd hout gebeurt wel, maar
kan nog verbeteren.
Enkele kleinverbruikers maken gebruik van specifieke houtsoorten voor bijvoorbeeld duimstokken en
tabakspijpen, waarvoor geen gecertificeerd hout beschikbaar is.
Als belemmeringen voor gebruik van gecertificeerd hout wordt o.a. aangegeven:
- hogere prijs
- Niet altijd beschikbaar
- Niet altijd goede kwaliteit
- Extra administratie
Aan de enquête hebben 10 leden gehoor gegeven (67%).

Verduurzaamd Hout Nederland
1. Welke activiteiten heeft u sinds de ondertekening van de Green Deal ondernomen om het
gebruik van duurzaam hout te stimuleren onder uw leden/netwerk?
We hebben de leden geïnformeerd over bestaan van de Green deal en ons commitment eraan: “ De
VHN zal zich ervoor inzetten dat bedrijven die als schakel in de handelsketen van (verduurzaamd)
hout actief zijn worden gestimuleerd hun COC certificaat van FSC e/o PEFC te behouden en er actief
over te communiceren naar hun eindgebruikers ook als die er niet om vragen.”

2. Hoe zijn de reacties van uw achterban/netwerk op deze activiteiten? En waar heeft het toe
geleid?
Is licence to operate in bouw en retail. Twee extra bedrijven zijn COC houder geworden. Het
ledenoverzicht met certificaathouders gaat hierbij (vzv een COC van toepassing zou kunnen zijn,
leden-leveranciers van houtverduurzamingsmiddelen zijn niet gemeld).
3. Welke kansen en uitdagingen ziet u om het gebruik van duurzaam hout nog meer onder de
aandacht te brengen van uw achterban/netwerk?
Onze leden kan niets nieuws verteld worden : ze zijn door zowel FSC als PEFC evenals de vakpers en
certificerende instellingen en consultants ruim voldoende geïnformeerd.
4. Welke activiteiten heeft u voor de komende maanden op de planning staan om het gebruik
van duurzaam hout te stimuleren bij uw achterban/netwerk?
Geen.
5. Hoe ervaart u de gezamenlijke activiteiten die opgepakt worden door het secretariaat van
de Green Deal?
Als het gaat om kosten in beeld brengen ( zoals gerapporteerd door Buitendijk in bijeenkomst dd 23
sept.) : niet in beeld gebracht zijn andere kosten die voor sommige certificeringsschema’s nog in
beeld komen zoals : partnerschapsbijdragen en aparte monitoring. Ook bij het sluiten van
convenanten vragen sommige certificeringschema’s nog weer om extra monitoring en extra betaling.
Logogebruik is soms ook een aparte kostenpost. Sommige brancheorganisaties vragen ook nog weer
aparte monitoring en ook PROBOS komt met vragen in opdracht van de overheid. Er is onvoldoende
aandacht voor deze aspecten die gewoon een extra administratieve (=personele) en financiële
belasting vormen voor ondernemers – ook als ze voor sommige aspecten hiervan vrijwillig kiezen . Er
is nog geen aanzet te zien voor het op de juiste plek(ken) adresseren van dit probleem. In de
sheets valt op dat wel is gerefereerd aan FSC, maar niet aan andere certificaten. Kosten zijn niet per
certificeringsschema in beeld gebracht en het concept dubbelcertificering met zijn kostenvoordelen
(?)is niet belicht.
Als het gaat om het vereenvoudigen van de handelsketen ( zoals gerapporteerd door de werkgroep
op de bijeenkomst van 23 sept.) : er is geen feitelijke voortgang gerapporteerd en(overigens) is het
maar zeer de vraag in hoeverre dat voor VHN ondernemers een wenkend perspectief zou bieden:
immers de gedachte lijkt uitsluitend gericht op de Nederlandse markt. Voor sommigen onder onze
leden is dat een te beperkte scope omdat zij een deel van hun producten naar het buitenland
exporteren en daar heeft deze benadering geen ingang.
6. Ervaart u kansen of knelpunten waarvan u graag wilt dat ze (meer) opgepakt worden door
het secretariaat van de Green Deal?
Het grootste probleem dat door de leden wordt ervaren is het exclusief vragen/eisen/voorschrijven
van een bepaald keurmerk: dat haalt de flexibiliteit uit de leveringsmogelijkheden en dwingt tot
onnodige bewerkingen (om tot de juiste maat in dat certificaat te komen, tot bestellingen van juist
dat certificaat bij derden terwijl het bedrijf het gevraagde in een ander erkend certificaat op
voorraad heeft staan en tot overbodige logistieke kosten
Het veel steviger in de markt zetten van duurzaam inkopen waarbij geen onderscheid wordt gemaakt
naar certificaat ontbreekt in de activiteiten..
Een helpdeskfunctie voor ondernemers die worden geconfronteerd met aanbestedingen die in strijd
met de aanbestedingswetgeving een certificaat specificeren ontbreekt. Juist een GD (vanuit de

ondertekenaars en zonder de certificeringsschema’s) moet de autoriteit hebben /zich verwerven om
dit op te pakken.

Vereniging van Houtskeletbouwers
(Eind 2013 toegetreden tot de Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie)

Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen
(Naar aanleiding van telefonisch contact op 28 oktober)
Beleidsmedewerker en contactpersoon Claudia Bouwens is op dit moment erg druk aangezien er een
aantal wijzigingen qua regelgeving aan zitten te komen voor de leden. Hieronder puntsgewijs de
activiteiten van NEPROM binnen de Green Deal de afgelopen tijd. Een uitgebreide rapportage volgt.
•
•

•
•
•

Onder de aandacht brengen van de knelpuntenanalyse bij de leden. NEPROM –leden hebben
de enquête goed ingevuld (30 leden).
Claudia Bouwens is in februari op de platformbijeenkomst geweest en heeft naar aanleiding
van de presentatie over de uitkomsten van de knelpuntenanalyse een kort bericht opgesteld
over het formuleren van bestekteksten voor duurzaam hout en dit gedeeld met collega
branches, waaronder Bouwend NL en NVB Bouw.
Op de website van NEPROM staan een aantal portretten van leden over het gebruik van
duurzaam hout ter inspiratie van andere leden
NEPROM-lid en lid van de commissie duurzaamheid Robert Koolen van Heijmans neemt
actief deel aan de werkgroep ‘Vereenvoudigen handelsketen duurzaam hout’
Berichten vanuit het Green Deal- secretariaat worden doorgezet naar de leden via
nieuwsbrief en website

Belangrijk knelpunt voor NEPROM blijven de perikelen rondom FSC en PEFC. Leden willen graag af
van de dubbelcertificering.

Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten
Geen rapportage ingeleverd.

