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Secretariaat

In deze notitie staan de belangrijkste nieuwsfeiten en activiteiten die relevant zijn voor het Convenant
‘Bevorderen duurzaam bosbeheer’ in de periode van oktober 2017 tot en met februari 2018 vermeld.
De activiteiten komen voort uit de jaarplannen van de werkgroepen.

Nieuws vanuit de Stuurgroep
Wens vanuit het Convenant om meerdere Ministeries te betrekken
Nu convenanten een plaats in het regeerakkoord hebben gekregen, is het niet langer nodig om
meerdere ministeries te laten ondertekenen. De betrokkenheid vanuit andere departementen is door
het regeerakkoord geborgd. MinBuZa blijft voor het houtconvenant het aanspreekpunt.
Marktmeting Duurzaam geproduceerd hout
In het afgelopen decennium heeft er elke twee of drie jaar een marktmeting plaatsgevonden. Hierin
werd het aandeel duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt gemonitord. De
marktmeting is een breed opgezet onderzoek, waarbij alle importeurs (vanuit diverse
brancheverenigingen) van rond- en gezaagd hout worden betrokken. Op deze manier is een goed
beeld verkregen van de totale- en duurzame import en hoe dit zich verder in de keten verdeeld. De
laatst bekende cijfers dateren uit 2015. Vanuit LNV is er gevraagd om dit onderzoek weer uit te
voeren over het jaar 2017.
AO IMVO Convenanten
Op 6 maart staat een AO over IMVO Convenanten geagendeerd. Hier zal onder andere gesproken
worden over het resultaat van een internationale verkenning, uitgevoerd door MinBuZa, omtrent het
IMVO beleid in buurlanden. Daarnaast wordt de laatste stand van zaken van alle gesloten IMVO
convenanten besproken. Er wordt in Den Haag discussie gevoerd over de beste aanpak voor het
verduurzamen van de keten op IMVO. Daarbij speelt de vraag of de convenanten aanpak de meest
effectieve aanpak is voor het IMVO beleid of dat er uiteindelijk aanvullende wetgeving zou moeten
komen. Met name rondom het thema kinderarbeid wordt hierover nagedacht. Het secretariaat zal
het AO volgen.
Evaluaties MinBuZa IMVO beleid en SER Convenanten
De afdeling Inspectie, Ontwikkelingssamenwerking en Beleidsevaluatie (IOB) van MinBuZa doet
momenteel een evaluatie naar het IMVO beleid (breder dan alleen de convenanten). Hoewel de
convenanten nog niet afgerond zijn, vindt deze ‘bescheiden’ evaluatie plaats. De focus van de
evaluatie is gericht op het proces en de totstandkoming van het Convenant. Tevens wordt er gekeken
naar de monitoring en evaluatie van de doelstellingen binnen het Convenant. Het secretariaat is
hiervoor geïnterviewd. De verwachting is dat het rapport aan het eind van het jaar wordt opgeleverd.

Stichting Bewust met hout
Postbus 1380
1300 BJ Almere

www.bewustmethout.nl
T: +31 (0)36 532 1020
KVK: 59364149

1

Vanuit de SER vindt er momenteel een evaluatie over alle gesloten convenanten plaats. Deze
evaluatie was reeds in het SER advies aangekondigd. Uit deze evaluatie kan lering worden getrokken
voor convenanten die nu in onderhandeling zijn. Aan het eind van het voorjaar worden de resultaten
van de SER evaluatie verwacht. Over enkele jaren zal er nog een onafhankelijke evaluatie komen naar
de effectiviteit van de convenanten.
Infographic MinBuZa
MinBuZa heeft voor elk (getekend) convenant een infographic gemaakt voor interne communicatie
over de convenanten, zie onderstaande afbeelding. De infographic geeft een beknopt beeld van de
internationale houtketen en geeft weer wat voor partijen meedoen aan convenanten (NGO’s,
bedrijfsleven, overheid). Het staat de convenantpartners vrij om de infographic te gebruiken voor hun
doeleinden. Indien u interesse heeft in de infographic, dan kunt u deze opvragen bij het secretariaat.

Website Convenant
De website van Bewust met Hout, www.bewustmethout.nl, wordt geactualiseerd en krijgt een frisse
look. Tevens wordt de website geschikt gemaakt voor mobiele apparaten. Naar verwachting is de
nieuwe website eind april gereed.

Nieuws vanuit de 4 Werkgroepen
Werkgroep 1 IMVO Risico’s
Het doel van deze werkgroep is het onderzoeken van eventuele verschillen tussen de OESO
richtlijnen, UNGP’s, ILO conventies en de FSC en PEFC standaarden op het gebied van mensenrechten
(o.a. inheemse volken, arbeidsomstandigheden). De werkgroep heeft voor dit onderzoek een ToR
opgesteld. De ToR is uitgezet bij diverse onderzoeksbureaus. De ontvangen offertes van de
onderzoekbureaus zijn in de werkgroep besproken. De keus is gevallen op onderzoeksbureau
Profundo. De zes landen van studie zijn: Indonesië, Kameroen, Brazilië, Oekraïne, Gabon en Uruguay.
Volgens de huidige planning kan Profundo de eindresultaten in mei presenteren.
Werkgroep 2 Handelsketen
Bedrijven in de sector hebben aangegeven de administratie rondom de certificeringsschema’s als een
belemmering te beschouwen om gecertificeerd te worden of te blijven. Deze werkgroep heeft zich
ten doel gesteld om te onderzoeken of de Chain of Custody (CoC) certificering van FSC en PEFC
eenvoudiger kan. Hiertoe is de eerste stap gezet om een gedetailleerd onderzoek te laten uitvoeren
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om de standaarden eens flink door te kammen. Dit onderzoek zal door Commitiq worden uitgevoerd.
Binnenkort vinden de eerste interviews voor dit onderzoek plaats. De resultaten worden in mei
verwacht.
Werkgroep 3 Communicatie
Om te komen tot de efficiënte- en effectieve acties om de marktvraag naar duurzaam geproduceerd
hout te vergroten binnen de beperkte middelen van het Convenant, wordt er uitgebreid gekeken naar
wat er te leren valt uit eerdere ervaringen met campagnes in de sector. Daarnaast is er een
consumentenpsycholoog betrokken die de werkgroep nieuwe inzichten heeft gegeven in de meest
effectieve manier om een doelgroep te bereiken. Dit is een proces waarin de werkgroep flinke
stappen heeft gemaakt door te kiezen voor drie sectoren. De focus op zal hierbij liggen op (renovatie)
bouw, GWW en emballage- & palletindustrie. In de komende periode zal er een actieplan voor en
door de partners worden gemaakt om deze tijdens het Convenant te kunnen uitvoeren.
Werkgroep 4 Business Case
Om duurzaam geproduceerd hout te kunnen importeren en verkopen op de markt, moet er uiteraard
voldoende duurzaam beheerd bos zijn. Om het areaal duurzaam beheerd bos te vergroten gaat de
werkgroep Business Case met deze uitdaging aan de slag. Allereerst wordt er een deskstudie naar de
kansen en knelpunten in de focuslanden gedaan. De focuslanden zijn Myanmar, Ghana, Suriname,
Kameroen en Indonesië. Met de resultaten uit de deskstudie zullen de Convenantspartners aan de
slag gaan. Dit onderzoek is recent opgestart. In de juni werkgroepvergadering kan op basis van de
uitkomsten besproken worden welke acties de partijen verder kunnen ondernemen om de
voorwaarden voor duurzaam bosbeheer te verbeteren.
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