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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 april 2019 vermeld. De activiteiten komen 
voort uit de jaarplannen van de werkgroepen. 

 

Nieuws vanuit de Stuurgroep 
 
IMVO Beleid 
De directie Internationaal Onderzoek en Beleidsevaluatie (IOB) van het Ministerie van Buitenlandse 
Zaken voert momenteel een evaluatie uit van het IMVO beleid. Deze evaluatie wordt naar 
verwachting in de zomer gepubliceerd. Daarnaast zal een evaluatie van het convenantenbeleid 
worden gestart om het najaar van 2019, in overeenstemming met het regeerakkoord waarin is 
opgenomen dat de IMVO-convenanten worden voortgezet en dat na twee jaar wordt bezien of en zo 
ja, welke dwingende maatregelen genomen kunnen worden. Tot slot is in februari het onderzoek 
‘Strategies for Responsible Business Conduct’ aangeboden aan de Tweede Kamer. Het onderzoek 
behandelt verschillende wijzen waarop overheden internationaal maatschappelijk verantwoord 
ondernemen (IMVO) proberen te bevorderen. 
 
Frontrunner Coalitie EU 
Om tot 100% duurzaamheid te komen, moet de vraag naar duurzaamheid worden vergroot. 
Europa/andere Europese landen spelen hierin een belangrijke rol. IDH onderzoekt samen met het 
secretariaat van het Convenant de mogelijkheden om een frontrunners coalitie bij elkaar te brengen 
(landen met duurzaam inkoopbeleid  & deelname aan Amsterdam Declaration). IDH heeft hiervoor 
een 2 pager opgesteld en organiseert op 12 juni een internationale bijeenkomst over het belang van 
duurzaam bosbeheer.  
 
Fonds Verantwoord Ondernemen 
Het Fonds Verantwoord Ondernemen is geopend op 13 maart en biedt financieringsmogelijkheden 
voor IMVO projecten. Er wordt vanuit meerdere werkgroepen van het Convenant gekeken of er 
vanuit het Convenant een project gefinancierd kan worden.  
 
AO IMVO 20 juni 2019 
Het volgende AO IMVO vindt plaats op 20 juni 2019. Deze informatie dient ter kennisgeving. 
 
Betrekken nieuwe partijen 
In de afgelopen periode zijn gesprekken gevoerd met Rainforest Alliance en Nepcon. Voor beide 
partijen is aansluiting bij het Convenant momenteel niet ter sprake, maar wordt wel waar mogelijk 
samenwerking gestimuleerd. De vloerenbranche is mogelijk geïnteresseerd in aansluiting bij het 
Convenant.  Een eerste verkenning heeft plaatsgevonden. 
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VERZOEK: AANLEVEREN ACTIVITEITEN IHKV CONVENANT 
Afgelopen maart is het twee jaar geleden dat het Convenant is ondertekend! De tijd vliegt! Eind juni 
zal er daarom een tweede jaarrapportage uitgebracht worden over de activiteiten van het tweede 
Convenantjaar. In tegenstelling tot vorig jaar, is het dit jaar de wens om, naast de activiteiten vanuit 
de werkgroepen en stuurgroep, per organisatie aan te geven wat de activiteiten zijn geweest in het 
kader van het Convenant.  
Partijen worden verzocht hun geleverde inspanningen te verwoorden en aan het secretariaat te 
sturen. 
 
Nieuws vanuit de Werkgroepen 
Werkgroep 1 IMVO Risico’s 

- Onderzoek Profundo  
Er wordt op directieniveau nu gesproken over de afronding van het rapport. De stuurgroep zou graag 
zien dat het rapport voor de jaarrapportage wordt afgerond.      

- Workshop Due diligence      
De werkgroep wil vooruit op dit onderwerp en haalbare activiteiten formuleren. Tijdens de workshop 
van 15 mei zullen de partners met elkaar in gesprek over het vormgeven van activiteiten in het kader 
van due diligence. Het doel van de workshop is om te komen tot een handreiking om due diligence in 
te vullen. Eventuele vervolg acties volgen uit de workshop. 
 
Werkgroep 2 Handelsketen 

- Meeting PEFC/FSC 
In februari is door FSC & PEFC een bijeenkomst met stakeholders (bedrijven en branches) uit de 
sector georganiseerd om te spreken over hoe een vereenvoudiging er uit zou moeten zien. Er zijn 
concrete punten benoemd hoe vereenvoudiging eruit kan zien. FSC en PEFC gaan dit verder 
onderzoeken. 

- Meeting Board FSC International  
Tijdens een stakeholderbijeenkomst met diverse partijen uit het veld (waaronder veel bedrijven) is 
nog eens sterk benadrukt dat in NL, een volwassen markt, behoefte is aan een andere vorm CoC 
certificering. Er zijn veel suggesties besproken en meegegeven. FSC International gaat hiermee aan de 
slag.  

- Guidance document 
Het door FSC en PEFC opgestelde guidance document dat is opgesteld naar aanleiding van de 
uitkomsten van het onderzoek “Concretisering knelpunten in CoC certificering” is in de werkgroep 
besproken. In overleg met FSC en PEFC moet worden bepaald wat er nu met dit document gebeurd. 
 
Werkgroep 3 Communicatie 

- Project Keten Awareness      
De werkgroepleden zijn akkoord met dit voorstel op hoofdlijnen en er is ca. 90% van de financiering 
toegezegd voor dit plan.  De volgende stap is om het voorstel in meer detail uit te werken. In mei 
wordt het uitgewerkte voorstel in de werkgroep besproken. Op basis daarvan kan ook een preciezere 
kostenverdeling worden voorgelegd. 

- Acties (bijeenkomsten) vanuit partners   
INRetail  zal in samenwerking met de Tuinbranche in het najaar een bijeenkomst organiseren voor de 
inkopers uit de eigen sector. EPV werkt aan een “Rondetafel” initiatief, waarin de klanten van hun 
leden worden uitgedaagd om over te stappen op duurzaam geproduceerd hout. De VVNH/NBvT 
organiseren in september een houtcafé over duurzaamheid. De overheid organiseert in juni en 
september een bijeenkomst over het inkopen van hout voor inkopers.  
 
Werkgroep 4 Business Case 

- Rapport Kansen & Knelpunten 



Stichting Bewust met hout 
Postbus 1380 
1300 BJ Almere 

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

 

Het rapport is inhoudelijk in oktober 2018 afgerond in de werkgroep. Door omstandigheden is het 
nog niet naar doorgestuurd naar de layout afdeling. Het streven is het rapport vóór juni te publiceren.  

- Blogs 
Er is in de werkgroep afgesproken dat iedere organisatie een blog schrijft in een maand. Van februari 
tot aan heden is dit uitgevoerd. De blogs verschijnen op de website van Bewust met Hout.  

- Pilots 
In de afgelopen periode is het secretariaat samen met enkele partijen op zoek gegaan naar 
financiering voor de pilotprojecten. Nu wordt met name gekeken naar het Fonds Verantwoord 
Ondernemen. In samenwerking met enkele partijen wordt gewerkt aan de invulling van een Quick 
Scan op basis van de geformuleerde eerdere pilot projecten. Enerzijds wordt gekeken naar een 
project voor Lesser Known Timber Species en anderzijds wordt gekeken naar een project om de 
business case te verbeteren voor bossen beheerd door gemeenschappen. Er zijn meerdere 
werkgroepen betrokken bij de projecten. Het streven is op korte termijn een Quick Scan in te dienen 
bij RVO. 
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