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

 

Nieuws vanuit de Stuurgroep 
 
Seminar Bevorderen Duurzaam Bosbeheer geslaagd 
Vanuit het Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer werd op 27 november 2018 het gelijknamige 
Seminar georganiseerd. Diverse sprekers kwamen aan bod, waaronder sprekers vanuit MinBuZa, 
WWF en de WUR. Ook werd er een update gegeven over de stand van zaken van het Convenant en 
werden de deelnemers geïnformeerd over de mogelijkheden van block chain in ketentransparantie.  
Na afloop van de presentaties vond een pittige discussie plaats over wat nodig is om de doelstellingen 
van het Convenant te halen. Positief is het diepgewortelde besef bij bedrijven van het belang van 
duurzaam bosbeheer. Er zijn twee wereldwijde keurmerken voor duurzaam bosbeheer en er gebeurt 
al veel ten goede. In de sector is de juiste mindset aanwezig -men vindt duurzaamheid belangrijk -. 
Dat is een plus ten opzichte van andere sectoren, de houtsector is een koploper op het gebied van 
duurzaamheid. Het stimuleren van de vraag blijft belangrijk en acties moeten zich met name op de 
zakelijke markt blijven richten (o.a. architecten/bouw/overheid). Echter, om tot 100% duurzaam 
geproduceerd hout te komen, zal de sector niet moeten wachten op de vraag uit de markt, maar zelf 
duurzaam geproduceerd hout moeten leveren, ongeacht de vraag. Ook voor de business case van 
duurzaam bosbeheer geldt dat landen niet moeten wachten op vraag, maar zich moeten uitspreken 
voor duurzaam bosbeheer, zoals Gabon laatst heeft gedaan. In plaats van “use it or lose it” naar 
“choose it or lose it”. 
 
In de media heft het seminar ook aandacht gekregen, hierbij de links naar de betreffende artikelen: 
Houtkrant: https://www.dehoutkrant.nl/duurzaam/duurzaam-bosbeheer-loep/  
Timmerfabrikant:  https://bewustmethout.nl/timmerfabrikant_cbdb_bvo_dec2018/  
 
Marktmeting Duurzaam geproduceerd hout  
Het onderzoek naar het aandeel duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt in 2017 is 
afgerond door Probos en ligt nu voor aan de Tweede Kamer voordat het gedeeld kan worden. Naar 
verwachting kan hier spoedig over bericht worden. 
 
AO IMVO 14 november 2018 
In november heeft een AO IMVO plaatgevonden. De Convenanten aanpak zijn onderdeel van het 
IMVO beleid en daarom wordt dit AO met belangstelling gevolgd. Het AO in november heeft geen 
bijzonderheden opgeleverd voor het Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer. U vindt het 
verslag van dit AO hier. 
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Brief Minister Kaag – Rol van duurzaamheidskeurmerken en certificering. 
Vanuit de houtsector nemen de wereldwijde keurmerken FSC en PEFC een belangrijke positie in voor 
het aantoonbaar maken van de duurzaamheid. De brief van Minister Kaag over de rol van 
keurmerken is vanuit dat perspectief dan ook interessant. U kunt de brief hier lezen. 
 
Veel aandacht voor IMVO beleid in Brussel 
Hoe kunnen multistakeholderinitiatieven zoals de IMVO-convenanten bijdragen aan de SDG’s? Die 
vraag stond centraal tijdens de Europese conferentie ‘SDGs and Initiatives for Sustainable Global 
Value Chains’ in Brussel. Het implementeren van de Sustainable Development Goals (SDG’s) van de 
VN zijn een gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel overheden van de EU-lidstaten als van de 
private sector. Zoals SDG 17 aangeeft is een goede multistakeholdersamenwerking enorm van belang 
voor de realisatie van de verschillende doelen. Tijdens de conferentie werden verschillende manieren 
van samenwerking in Europa besproken. Minister Kaag benoemde SDG 17 (aangaan van 
partnerschappen) als goed instrument om aan SDG’s te werken. De Nederlandse aanpak van IMVO-
convenanten is een goed voorbeeld van zo’n multistakeholderaanpak. Vanuit Nederland zal deze 
aanpak internationaal verder op de agenda worden gezet. De mogelijkheid van regelgeving ligt 
volgens minister Kaag op tafel om sectoren verder te stimuleren hiermee aan de slag te gaan en 
Europees opschalen verder mogelijk te maken.  Lees het volledige bericht over de conferentie hier. 
 
Betrekken nieuwe partijen 
In de afgelopen periode is er gesproken met de Algemene Vereniging Inlands Hout, Verduurzaamd 
Hout Nederland, Raad van Nederlandse Detailhandel en de Koninklijke Vereniging van Papier- en 
Karton producenten. Deze partijen vinden het Convenant interessant en steunen de doelstellingen, 
maar willen vooralsnog niet aansluiten. De vloerenbranchevereniging heeft ook interesse getoond in 
het Convenant, of dit in toetreden tot het Convenant resulteert moet nog blijken. 
 
Samenwerking met de SER 
De SER voert 5 van de 7 Convenantsecretariaten. Sommige onderwerpen zoals opschaling in EU, 
certificering, duurzaam inkopen, de rol van technologie en de rol van consumenten spelen binnen alle 
Convenanten. Vanuit de Stuurgroep en het Secretariaat is er op regelmatige basis contact met de SER 
om aangesloten te blijven en daar waar mogelijk de samenwerking op te zoeken. 
 
European Sustainable Timber Trade Coalition Congres in Parijs geslaagd 
IDH heeft samen met Probos in oktober 2018 een internationaal congres georganiseerd waarin de 
belangrijke rol van nauwkeurige gegevens in de markt centraal stonden. Betrouwbare data spelen 
een belangrijke rol bij marketing strategie, het vergroten van transparantie en het ontsluiten van 
marktaandeel. Data over de Europese handel in tropisch hout kan echter verbeterd worden. 
Deelnemers vanuit heel Europa hebben dit thema met elkaar besproken tijdens het congres. In het 
rapport staan de inzichten die partijen met elkaar hebben opgedaan. 
 
OPROEP: MEEDENKEN OVER HET JAARVERSLAG 2019 
Net als in 2018 zal er rond zomer 2019 een jaarverslag uitgebracht worden. Hiervoor zal ook input van 
partners voor worden gevraagd.  Welke acties hebben Partners ondernomen die bijgedragen hebben 
aan de Convenantsdoelstellingen? Deze vraag zal in de loop van het jaar gesteld worden als input 
voor het verslag. Daarnaast zou het prettig zijn wanneer enkele mensen bereid zijn mee te denken 
over de vorm in inhoud van het verslag. Je kunt je hiervoor melden bij het secretariaat via 
b.vanovereem@bewustmethout.nl 
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Nieuws vanuit de Werkgroepen 
Werkgroep 1 IMVO Risico’s 
Profundo onderzoekt in hoeverre de FSC en PEFC standaarden (Int, Nat & CoC) de OESO richtlijnen, 
UNGP’s en ILO conventies afdekken. Dit onderzoek had in het najaar gereed moeten zijn, maar door 
overmacht wordt het definitieve concept in februari in de werkgroep besproken. Op basis van de 
uitkomsten van het rapport wordt besproken welke hiaten er nog zijn in FSC en PEFC en wat er 
eventueel extra gedaan moet worden om aan due diligence verplichtingen vanuit OESO te voldoen.  
 
Werkgroep 2 Handelsketen 
Op basis van het onderzoek naar de concrete knelpunten in handelsketen certificering hebben FSC en 
PEFC een ‘Guidance document’ geschreven waarin eisen in handelsketen certificering voor zover 
mogelijk worden toegelicht, zodat daarmee vereenvoudiging en/of begrip voor de eis wordt 
gecreëerd. Deze ‘Guidance’ ligt voor aan de werkgroep. Door de uitgesproken wens van de 
werkgroep en de marktontwikkelingen, nemen FSC en PEFC het initiatief om op 14 februari met ‘de 
markt’ in gesprek te gaan over vereenvoudiging van de CoC certificering.  

Werkgroep 3 Communicatie 
Het doel om de marktvraag naar duurzaam geproduceerd hout te vergroten krijgt langzamerhand 
meer vorm. In samenwerking met Centrum Hout en RWS zal invulling gegeven worden aan twee 
leernetwerken met het thema ‘hout’ voor de overheidsinkopers. Tevens heeft een gesprek 
plaatsgevonden met MinI&W, PIANOo en MinBuZa om te kijken hoe er beter op lopende initiatieven 
aangesloten kan worden. En derde initiatief is om samen met MinLNV, MinBuZa, IDH en ETTF te 
kijken hoe opschaling binnen de EU kan bijdragen aan meer duurzaam geproduceerd hout op de 
Europese markt, waarmee de business case voor tropisch hout verbetert. In eerste instantie worden 
Denemarken, Duitsland en België benaderd via MinLNV in Brussel.  Deze aanpak zou een positieve 
spinoff moeten hebben voor de Nederlandse markt. Daarnaast zijn er gesprekken met individuele 
branches om een specifiek plan van aanpak te maken voor die branche. 
 
OPROEP: Verspreiden in eigen netwerk 
RWS organiseert in samenwerking met PIANOo twee leernetwerken voor overheidsinkopers rondom 
Hout. Bewust met Hout is betrokken bij de totstandkoming van het programma voor deze middagen.  
Het zou natuurlijk mooi zijn als veel overheidsinkopers zich aanmelden voor deze dag. Daarom aan u 
de vraag of u de informatie uit onderstaande link ook wilt opnemen in uw nieuwsbrief of andere 
media kanalen, zodat het breed verspreid wordt. Alle informatie is te vinden via:  
https://www.pianoo.nl/nl/actueel/agenda/leernetwerk-hout-27-juni-2019  
 
Werkgroep 4 Business Case 
Op basis van de deskstudie zijn twee pilots voor het vervolg van de werkgroep geformuleerd. De ene 
pilot zal zich richten op technologie; door het beter benutten van technologie zou inventarisatie en 
monitoring eenvoudiger en goedkoper worden, waardoor dit kan bijdragen aan een verbeterde 
business case. Een tweede pilot richt zich op de Lesser Known Timber Species. Door meer soorten 
commercieel aantrekkelijk te maken, zou de business case voor gecertificeerde bossen ook moeten 
verbeteren. Er wordt nu naar financiering gezocht voor de activiteiten binnen deze twee pilots. 
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