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In deze notitie staan de belangrijkste nieuwsitems en activiteiten die relevant zijn voor het Convenant
‘Bevorderen Duurzaam Bosbeheer’ in de periode tot en met juni 2018 vermeld. De activiteiten komen
voort uit de jaarplannen van de werkgroepen.

Nieuws vanuit de Stuurgroep
Betrokkenheid Ministeries
Eerder is er bericht dat MinBuZa namens de overheid aan tafel zit, omdat in het regeerakkoord
melding is gemaakt van de convenanten aanpak. MinBuZa is daarmee ons eerste aanspreekpunt en
heeft regelmatig intern contact met betrokken ambtenaren uit andere ministeries, zodat iedereen
aangesloten blijft.
Marktmeting Duurzaam geproduceerd hout
Vanuit het ministerie van LNV is er een opdracht verstrekt aan Probos om de tweejaarlijkse
marktmeting naar het aandeel duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt uit te voeren.
De resultaten van 2017 van dit onderzoek worden in het najaar van 2018 verwacht.
De VVNH monitoort jaarlijks het aandeel geïmporteerd duurzaam geproduceerd hout op de
Nederlandse markt. Uit de rapportage blijkt dat de leden van de VVNH in 2017 ca. 1.9 miljoen m3
hout en plaatmaterialen importeerden (0,2 miljoen m3 meer dan 2016), waarvan 91,9% met een
certificaat van duurzaam bosbeheer (PEFC en FSC). Ten opzicht van 2016 (90,2%) is dit een groei van
1,7%. De rapportage laat een stijging zien voor alle categorieën. Voor hardhout is het aandeel van
61,4% in 2016 gestegen naar 64,1% in 2017. Nieuw in deze rapportage is de splitsing van hardhout in
gematigd- en tropisch hardhout. Van deze categorieën werden respectievelijk 46,6% en 66,1% met
duurzaamheidscertificaat geïmporteerd. Bij naaldhout steeg het aandeel van 97,9% in 2016 naar
98,4% in 2017. En tot slot is er ook bij de plaatmateriaal een stijging te zien van 92,3% in 2016 naar
93,5% in 2017.
Politiek
In maart is er een Algemeen Overleg (AO) geweest waarin de Convenantaanpak is besproken. Uit dat
AO zijn een aantal moties voortgekomen: respectievelijk de moties Van den Hul, Diks en Voordewind.
In deze moties wordt de regering verzocht een harde kwantificeerbare doelstelling en termijn te
formuleren voor het aantal bedrijven dat aantoonbaar gepaste zorgvuldigheid moet naleven (motie
Van den Hul), de haar beschikbare middelen aan te wenden om maximale druk uit te oefenen op het
gedeelte van de kleding- en textielsector dat zich nog niet heeft gecommitteerd aan het sectorconvenant om dit alsnog te doen, en de Kamer te informeren over haar strategie ter zake (motie Diks),
met het oog op de evaluatie in Nederland vergelijkbare doelen als in Duitsland te ontwikkelen, de
doelen die zijn vastgesteld in de afgesloten convenanten (zoals voor leefbaar loon- en kinderarbeid)
binnen de dertien risicosectoren meetbaar te formuleren, inclusief tijdpad, en de Kamer hierover
voor de zomer te informeren (motie Voordewind). De Minister zal met een reactie op deze moties
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moeten komen. Aan alle convenanten zijn daarom een aantal vragen voorgelegd. Deze vragen zijn
door de stuurgroep beantwoord.
Betrekken nieuwe partijen
Het Convenant is door 23 - voor de houtsector relevante - partijen ondertekend. Het
handelingspersectief van al deze partijen om de convenantsdoelstellingen te realiseren is daarmee
groot. Desondanks zou het handelingsperspectief groter kunnen zijn wanneer bepaalde partijen zich
ook bij het Convenant aansluiten. Vanuit de Stuurgroep is de wens om meerdere partijen bij het
Convenant te betrekken. Onderstaande lijst is een selectie van partijen die een aanvulling kunnen zijn
op het Convenant. Aan de huidige Convenantspartijen de vraag of één van de onderstaande partijen
tot iemands netwerk behoort, zodat er een gemakkelijke ingang is?
- BNA (Architecten)
- NVTL (Tuin- en Landschapsarchitecten)
- Parket Alliance
- Parket Meesters
- Unie van Waterschappen
Jaarbijeenkomst Convenant – SAVE THE DATE!
Jaarlijks zal er vanuit het Convenant een bijeenkomst plaatsvinden. Dit jaar zal de bijeenkomst op 27
november plaatsvinden. Een deel van het programma zal besloten zijn voor de Convenantspartijen,
hierin zullen de resultaten van het afgelopen jaar en de plannen voor het nieuwe jaar aan elkaar
gepresenteerd worden. Naast het besloten deel, is het de wens om een ‘open’ deel te organiseren.
Voor achterbannen en andere betrokkenen. Heeft u nog onderwerpen die zich lenen voor een
bijeenkomst in het Convenant? Meld dit dan nu bij de secretaris! Alle ideeën zijn welkom!
Website Convenant
De website van Bewust met Hout (www.bewustmethout.nl) is geactualiseerd heeft een frisse look
gekregen. De oude website bevatte veel informatie. Deze informatie is geüpdate en beschikbaar
gemaakt op de nieuwe website. Zo zijn onderzoeken, presentaties en brochures van de Green Deal
zijn te vinden onder “Downloads”. Naarmate het Convenant vordert, zal dit worden aangevuld met
materiaal uit het Convenant. Nieuw is het kopje “Impact”. De bedoeling van deze pagina is dat dit niet
alleen met projecten van het Convenant wordt gevuld, maar ook projecten die de partijen uitvoeren
met betrekking tot de duurzaamheidsdoelstellingen van het Convenant. Mocht u relevante items
hebben, zoals bijvoorbeeld het organiseren van een bijeenkomst op het gebied van duurzaamheid of
de ontwikkeling van een bepaalde tool, dan maakt dat impact en willen we dat graag ook op de
website van het Convenant tonen.
Oproep aan partijen inzake jaarlijkse rapportage
Jaarlijks brengt het Convenant een jaarverslag uit. Hierin wordt vermeld wat de resultaten zijn van
het afgelopen jaar. Dit jaarverslag is voor een breed publiek, waaronder ook de pers en leden van de
Tweede Kamer. Onder andere vanuit de politiek is er veel druk op het realiseren van de doelstellingen
door Partijen, naast de onderlinge samenwerking binnen het Convenant, zoals het recente artikel in
Trouw ook weer aantoont. Men wil weten wat Partijen afzonderlijk hebben bijgedragen aan het
behalen van de doelstellingen. Het rapport van 2018 is bijna afgerond en zal binnenkort verschijnen.
Voor 2018 zal dit daarom ook niet gevraagd worden van de Partijen. Dit is echter de
vooraankondiging voor de rapportage van (juni) 2019, waarvoor u gevraagd zal worden wat u als
Partij concreet heeft uitgevoerd als bijdrage aan het Convenant. De gemaakte afspraken staan in
hoofdstuk 3 van het Convenant. Mocht u nog verdere vragen hebben, dan kunt u contact opnemen
met de secretaris.

Stichting Bewust met hout
Postbus 1380
1300 BJ Almere

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

Nieuws vanuit de Werkgroepen
Werkgroep 1 IMVO Risico’s
Het KPMG sector risico analyse rapport is de basis geweest voor de convenanten. De convenanten
hebben het doel om de internationale keten te verduurzamen, met name ook op het gebied van
mensenrechten. Hierbij worden de OESO richtlijnen als uitgangspunt genomen. Omdat vanuit de bosen houtsector al jarenlang gewerkt wordt aan verduurzaming van de keten via FSC en PEFC, is het
eerste onderzoek een vergelijking tussen FSC/PEFC en de OESO richtlijnen, UNGP’s en ILO conventies.
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Profundo en de eerste concept versie is aan de werkgroep
gepresenteerd. Profundo gaat nu aan de slag met de feedback vanuit de werkgroep om in juli het
eindrapport te kunnen presenteren. Op basis van de uitkomsten wil de werkgroep heldere ambities
formuleren die gedurende de convenantsperiode zullen worden nagestreefd.
Werkgroep 2 Handelsketen
Omdat bedrijven in de sector hebben aangegeven de administratie rondom de certificeringsschema’s
soms als een belemmering te beschouwen om gecertificeerd te worden of te blijven, heeft deze
werkgroep zich ten doel gesteld om te onderzoeken of Chain of Custody certificering van FSC en PEFC
eenvoudiger kan. Hiertoe is de eerste stap om een gedetailleerd onderzoek uit te voeren om de
standaarden flink door te kammen. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Commitiq. Commitiq heeft
de eerste veelbelovende tussentijdse resultaten gepresenteerd aan de werkgroep. De belangrijkste
bevinding is wellicht dat een hele boel kleine(re) frustraties in totaal leiden tot veel/belemmerende
frustratie bij bedrijven. Het zal niet mogelijk zijn alles weg te nemen, maar het lijkt wel mogelijk
stappen te maken om een deel van de frustraties te verminderen. Uiteraard is het wachten op het
eindresultaat om vervolgens de concrete vervolgstappen te kunnen bepalen.
Tevens is er vanuit BouwtoeleveringNL (VVNH/HIBIN) gevraagd om een gesprek aan te gaan met
FSC/PEFC en CI’s over een aantal concrete problemen in de praktijk bij menging van de voorraden.
Hierover zullen de partijen met elkaar in gesprek treden.
Werkgroep 3 Communicatie
Deze werkgroep zit midden in het proces om te komen tot zinvolle en betaalbare acties die
gedurende de overige convenantsperiode kunnen worden uitgevoerd om de vraag naar duurzaam
geproduceerd hout te vergroten. De aandacht zal daarbij met name uitgaan naar de overheid (i.v.m.
duurzaam inkoopbeleid), (renovatie) bouw, GWW en emballage- & palletindustrie. Om de acties (en
materialen) goed af te stemmen op de gekozen doelgroepen (op basis van persona’s en klantreizen)
heeft de werkgroep in de afgelopen periode gewerkt aan een analyse van het krachtenveld rondom
de persona’s.
Werkgroep 4 Business Case
De deskstudie naar kansen en knelpunten om de business case van duurzaam bosbeheer te
versterken zijn gepresenteerd aan de werkgroep. In deze studie wordt voor een aantal landen
(Myanmar, Ghana, Suriname, Kameroen en Indonesië) onderzocht aan welke voorwaarden er te
sleutelen valt (vanuit de convenantspartijen) om tot meer duurzaam geproduceerd bos te komen. In
de tweede fase van het onderzoek zal worden bekeken welke initiatieven er reeds bestaan om
eventuele kruisbestuiving mogelijk te maken. Het streven is om via twee pilots de business case in de
praktijk te bevorderen.
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