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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 september 2018 vermeld. De activiteiten 
komen voort uit de jaarplannen van de werkgroepen. 

 

Nieuws vanuit de Stuurgroep 
 
Jaarverslag 
Vanuit het Convenant zal er jaarlijks een verslag komen waarin we gezamenlijk laten zien wat voor 
acties er gedaan zijn om de doelstellingen te behalen. Het Convenant loopt nu ruim een jaar, 
waarmee het eerste jaarverslag gemaakt is. Het jaarverslag is via een persbericht verspreid in de 
media en is via de website te downloaden. Alle partijen hebben ook een papieren exemplaar 
toegestuurd gekregen. Wanneer u interesse heeft in meerdere boekjes, dan kunt u zich melden bij 
het secretariaat. Er zijn nog enkele exemplaren beschikbaar. 
 
Marktmeting Duurzaam geproduceerd hout  
Probos voert de marktmeting naar het aandeel duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse 
markt in 2017 uit in opdracht van LNV. De eerste resultaten worden 2e helft van November aan de 
stuurgroep van het onderzoek gepresenteerd.  Communicatie over de resultaten vindt plaats nadat 
de opdracht voor LNV is afgerond. 
 
Politiek  
In vervolg op de moties die voor de zomer zijn opgesteld naar aanleiding van een Algemeen Overleg 
(AO) waarin de Convenantenaanpak centraal stond, zijn er aan de diverse Convenanten vragen 
gesteld vanuit het Ministerie. De antwoorden zijn verwerkt in  een brief van Minister Kaag aan de 
Tweede Kamer, die dateert van 2 juli. De enige motie die op dit moment relevant is voor het 
houtconvenant is de motie Van Laar over toezicht op IMVO-convenanten. Die motie dateert alweer 
uit september 2016 en verzoekt om jaarlijks te rapporteren over de voortgang van convenanten. In 
de beantwoording verwijst MinBHOS naar de voortgangsrapportages van de ondertekende 
convenanten. Daarbij zal dus ook voorbij komen dat we in het houtconvenant onlangs de eerste 
jaarrapportage hebben gepubliceerd. Het volgende AO IMVO vindt op 14 november plaats.  Als 
voorbode van het AO gaat er in oktober een Kamerbrief naar de TK met een (vrij uitgebreide) update 
over de convenanten, in die brief wordt dan ook de motie Van Laar afgedaan. Zodra die brief publiek 
is, zal deze met de  convenantspartijen gedeeld worden. 
 
Betrekken nieuwe partijen 
Eerder is gemeld dat er partijen vanuit het Convenant benaderd zouden worden om te kijken of deze 
partijen zich ook bij het Convenant willen aansluiten. Er zijn een aantal partijen benaderd en met 
enkele partijen hebben kennismakingsgesprekken plaats gevonden in de zomer. Voor alle partijen zijn 
de overwegingen verschillend, het heeft in ieder geval nog niet geresulteerd in het aansluiten van een 
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nieuwe partij bij het Convenant. In de komende periode zullen er nog enkele gesprekken met andere 
partijen gaan plaatsvinden. Mocht u hier meer informatie over willen of mocht er vanuit uw netwerk 
nog een partij zijn die aangesloten moet zijn bij het Convenant, dan horen we dat graag! 
 
Jaarbijeenkomst Convenant  vindt plaats bij COORS Interieuwbouw te Ridderkerk 
Jaarlijks zal er vanuit het Convenant een bijeenkomst plaatsvinden. Dit jaar zal de bijeenkomst op 27 
november plaatsvinden. Het ochtendprogramma 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 middagprogramma open voor uw achterban 
en netwerk. Informatie en een Save the Date, die u kunt delen met uw netwerk, volgt zo spoedig 
mogelijk. De bijeenkomst vindt plaats bij COORS Interieurbouw te Ridderkerk. Het aantal plaatsen zal 
beperkt zijn, dus meldt u tijdig aan, want vol = vol! 
 
SER Voortgangsverslag 
De SER heeft een voortgangsrapportage gepubliceerd waarin het lering trekt uit de 
convenantstrajecten tot nu toe. De lessen zijn bedoeld om enerzijds de totstandkomingstrajecten 
voor nieuwe convenanten te vergemakkelijken en anderzijds bestaande convenanten te 
ondersteunen in lopende processen. Het doel van de Convenanten is immers het halen van de 
afgesproken doelstellingen. Het rapport gaat dieper in op de vormgeving van trajecten zodat zo snel 
mogelijk resultaat geboekt kan worden. Het rapport kunt u hier vinden. 
 
Artikelen in de media 
Voor zover u de artikelen niet zelf heeft gezien, willen we u wijzen op de recent verschenen artikelen 
over het Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer in de Timmerfabrikant en de Houtwereld.  
 

 
Nieuws vanuit de Werkgroepen 
Werkgroep 1 IMVO Risico’s 
Profundo is momenteel bezig met het onderzoek in hoeverre de standaarden van FSC en PEFC de 
OESO/UNGP/ILO richtlijnen afdekken. Het onderzoek is in een afrondende fase. Naar verwachting is 
het rapport in het najaar 2018 gereed. De werkgroep wil met de uitkomsten van het onderzoek de 
volgende stappen bepalen. 
 
Werkgroep 2 Handelsketen 
Het rapport van Commitiq “Concretisering knelpunten in de handelsketen certificering” is afgerond. 
Het onderzoek heeft concrete aanbevelingen opgeleverd om vereenvoudiging voor bedrijven te 
bewerkstelligen, waarvan een heel aantal ook simpelweg vragen om duidelijkere bedoelingen of 
heldere teksten. Daarnaast heeft het gesprek met bouwtoeleveranciers nog een aantal zeer concrete 
knelpunten opgeleverd. Samen met PEFC en FSC kijkt de werkgroep nu naar de mogelijkheden van 
het uitvoeren van een pilot, waarbij een teststandaard wordt ontwikkeld met het doel om de 
administratieve lasten van controles te verminderen. Naast het ontwikkelen van de teststandaard 
moet nog gesproken worden over allerlei rand voorwaardelijke zaken. Desalniettemin is de 
verwachting is dat de pilot/test in 2019 uitgevoerd kan worden. 
 
Werkgroep 3 Communicatie 
De werkgroep Communicatie wil de gekozen doelgroep (de gemeente inkoper) op een positieve wijze 
benaderen door middel van een uitdagende challenge. Met deze challenge is een Award te winnen. 
Doel van dit alles is de gemeente inkoper op een positieve, aansprekende wijze te benaderen waarbij 
hij/zij hulpmiddelen krijgt aangereikt om het eigen inkoopproces te verbeteren. Het aanbieden van 
deze tools en het uitdagen tot verbetering zou een positieve spinoff moeten genereren waarbij 
uiteindelijk de vraag naar duurzaam geproduceerd hout vergroot en daarmee ook de impact die we 

https://www.ser.nl/nl/actueel/nieuws/2010-2019/2018/20180705-voortgangsrapportage-imvo.aspx
https://bewustmethout.nl/wp-content/uploads/2018/09/Timmerfabrikant_CBDB_AOl_juni2018.pdf
https://bewustmethout.nl/wp-content/uploads/2018/09/Houtwereld_34-35_sept2018_Houtconvenant-is-warm-gedraaid.pdf
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hebben op verduurzaming van de keten. De werkgroep heeft een plan gemaakt inclusief benodigde 
middelen. Dit voorstel ligt voor aan de partners. Op basis van de bijdrages moeten vervolgstappen 
worden bepaald. 
 
Werkgroep 4 Business Case 
Tijdens de zomer heeft deze werkgroep niet stilgezeten. Aan het begin van de zomer heeft een 
workshop plaatsgevonden waarin potentiele acties op basis van het onderzoek werden besproken. 
Aan het eind van de zomer werd hier een volgende stap gezet door verdere inventarisatie van 
bestaande projecten van de partners. Op basis van de resultaten van het onderzoek, de workshop en 
de huidige activiteiten is uitgebreid nagedacht over hoe de pilots invulling kunnen krijgen. Binnen de 
werkgroep wordt er nu in kleinere groepjes gewerkt aan het uitwerken van twee pilotvoorstellen. Een 
van de voorstellen is gerelateerd aan het verbeteren van de business case door meer vraag te creëren 
naar Lesser Known Timber Species en het andere voorstel is een combinatie van kostenverlaging door 
technische innovatie en toevoegen financiële stromen door NFTP’s. Tevens wordt door technische 
innovatie de markt toegankelijker gemaakt voor smallholders. In de komende periode zal er een 
concreet plan worden uitgewerkt. 
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