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VOORWOORD

Namens de convenantspartijen presenteer ik hierbij de tweede jaarrapportage 
van het Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer. Hierin worden de 
activiteiten beschreven die in de periode juli 2018 - juni 2019 onder de vlag van 
het Convenant zijn uitgevoerd. Na het eerste jaar, dat voornamelijk in het teken 
stond van verkennen en onderzoeken, te hebben afgesloten, heeft het tweede 
jaar in het teken gestaan van het identificeren van acties en het formuleren van 
vervolgstappen. In het komende convenantsjaar zullen deze vervolgstappen 
zoveel mogelijk worden uitgevoerd.  

Dat het hard nodig is om vervolgstappen te zetten, blijkt uit diverse rapporten. 
Het recentelijk verschenen VN-IPBES rapport over de teloorgang van 
biodiversiteit verwijst met name naar ontbossing en bosdegradatie en de risico’s 
daarvan voor mens, klimaat en economie1. Het World Resources Institute heeft 
berekend dat ontbossing en gerelateerde landgebruiksveranderingen ca. 11 
procent bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen2. De Wereldbank becijfert 
dat ca 1.2 miljard mensen – d.w.z. de armste bevolkingsgroepen op aarde - direct 
afhankelijk zijn van het bos voor hun levensonderhoud, zonder veel economische 
alternatieven3. Kortom, het behoud van bos en het duurzaam beheren van bos, is 
al onze inspanningen waard.

Het belang van het Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer, waarin een 
grote verscheidenheid aan partijen één gezamenlijk doel voor ogen hebben 
–duurzaam bosbeheer– is door toenemende druk op het bosareaal, groot. 
Ondanks de complexiteit van dit onderwerp zijn partijen gemotiveerd bij te 
dragen aan het bevorderen van duurzaam bosbeheer. Deze tweede jaar-
rapportage laat zien welke activiteiten de partijen gezamenlijk hebben opgepakt 
alsmede welke individuele inspanningen verschillende partijen hebben geleverd 
in relatie tot het Convenant. Als voorzitter ben ik trots op het feit dat partijen zich 
zo hard hebben ingezet voor duurzaam bosbeheer!

Paul van den Heuvel, 
Voorzitter Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer 

1) https://www.ipbes.net/global-assessment-report-biodiversity-ecosystem-services
2)  ecuring Rights, Combating Climate Change. How Strengthening Community Forest Rights 
 Mitigates Climate Change, by Caleb Stevens et al 2014. 
3)  http://www.fao.org/state-of-forests/en/
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SAMENVATTING VOORTGANG AFSPRAKEN CONVENANT

WG AFSPRAKEN UIT CONVENANT                                                                               REFERENTIE STATUS

WG 1 Onderzoek: In hoeverre adresseren huidige  Art. 2.1 Afgerond in 2019
	 certificeringsinitiatieven	IMVO	risico’s	in	de	houtketen?		

	 Op	basis	van	uitkomst	onderzoek:	identificeren	welke	aanpassingen		 Art.	2.1	 Wordt	aan	gewerkt
	 nodig	zijn	en	welke	stappen	daarvoor	gezet	moeten	worden

	 Organiseren	van	een	jaarlijkse	bijeenkomst	over	due	diligence	in		 Art.	2.1	 Afgerond,	heeft	plaats		 	
  de houtketen.  gevonden op 
    27 november 2018

WG2	 Inzicht	in	mogelijke	vereenvoudigingen	in	handelsketencertificering	 Art.	2.2	 Afgerond	in	2018
 door onderzoek

	 Advies	over	vereenvoudiging	aan	de	huidige	certificeringsinitiatieven		 Art.	2.2	 Wordt	aan	gewerkt
	 en	andere	initiatiefnemers	op	basis	van	onderzoeksresultaten

	 Wenselijkheid	en	toegevoegde	waarde	van	pilotprojecten	onderzoeken	 Art.	2.2	 Afgerond	in	2019

WG3	 Zorgen		voor	eenduidige	gevalideerde	informatie	over	de		 Art.	2.3.1	 Wordt	aan	gewerkt
	 milieuprestatie	van	hout	zodat	een	transparante	vergelijking	met	
	 andere	(bouw)materialen	mogelijk	is

	 Ontwikkelen	en	uitvoeren	van	een	informatiecampagne	voor		 Art.	2.3.2	 Wordt	aan	gewerkt
	 consumenten	en	zakelijke	afnemers	van	hout	 	
 
	 Concreet	maken	hoe	inkopers	eenvoudig	kunnen	overschakelen	op		 Art.	2.3.4	 Afgerond	in	2019
 het gebruik van duurzaam geproduceerd hout

WG4	 Onderzoek	kansen	en	knelpunten	voor	duurzaam	bosbeheer	 Art.	2.4	 Afgerond	in	2019

	 Opzetten	van	twee	pilotprojecten	om	de	business	case	voor		 Art.	2.4	 Wordt	aan	gewerkt
 duurzaam bosbeheer te bevorderen
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COLLECTIEVE RESULTATEN TWEEDE JAAR  
Het tweede convenantsjaar stond in het teken van het analyseren van de onderzoeksresultaten en het formuleren van 
vervolgacties daaromtrent. In het tweede jaar zijn er geen financiële bijdragen voor projecten gevraagd en hebben de 
partijen conform afspraak bijgedragen aan de financiering van het secretariaat. 

Identificeren en adresseren IMVO-risico’s

In november 2018 heeft het Seminar “Bevorderen Duurzaam Bosbeheer” plaatsgevonden. Tijdens het seminar hebben 
deelnemers praktijkervaringen en geconstateerde knelpunten bij het aanpakken van internationaal maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (IMVO) risico’s in de houtketen met elkaar gedeeld. Na een presentatie over de OESO-richtlijnen 
voor multinationale ondernemingen en due diligence vanuit het Ministerie van Buitenlandse Zaken hebben twee bedrij-
ven hun aanpak op het gebied van IMVO gedeeld. Directeur van COORS, als lid van de CBM betrokken bij het Convenant, 
heeft gedeeld hoe IMVO bij COORS is geïntegreerd in de bedrijfsvoering. Tevens zijn ervaringen vanuit een andere sector 
gedeeld met de aanwezige deelnemers. In een presentatie vertelde financieel directeur Arte, Niels van den Beucken, hoe 
er in zijn bedrijf in de natuursteensector aan IMVO wordt gewerkt.  

In opdracht van convenantspartijen heeft Profundo in 2018 onderzoek gedaan in hoeverre de OESO-richtlijnen, de ILO 
conventies en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights zijn opgenomen in de internationale en een 
aantal nationale bos- en CoC-standaarden van twee huidige certificeringsinitiatieven (FSC en PEFC). De hoofdconclusie 
van het rapport  is dat keurmerken een belangrijke manier zijn om IMVO risico’s in de houtketen te mitigeren. Daarnaast 
zijn de belangrijkste bevindingen van het rapport: 

• Risico’s gerelateerd aan mensenrechten in het bos worden goed geadresseerd door FSC en PEFC. Ook arbeids-
rechten en milieu worden goed geadresseerd door de FSC en PEFC bosstandaarden, hoewel er op sommige 
punten nog wel verbetering mogelijk is ten opzichte van de OESO-richtlijnen, de ILO conventies en de UN 

• Guiding Principles on Business and Human Rights.

Het Convenant bestaat uit de volgende partijen: 

AFNL  Aannemersfederatie Nederland
Aedes  Vereniging van Woningcorporaties
BNL  Bouwend Nederland
Both ENDS  Stichting Both ENDS
CBM  Koninklijke Branchevereniging voor   
 interieurbouw en meubelindustrie
CNV  Christelijk Nationaal Vakverbond
Dutch Man Branchevereniging van Nederlandse 
 borstel-, kwasten- en houtwarenproducenten
EPV Nederlandse Emballage- en    
 Palletvereniging
FNV Federatie Nederlandse Vakbeweging
FSC Forest Stewardship Council (via adhesie  
 verklaring)
HIBIN Koninklijke Vereniging van Handelaren in  
 Bouwmaterialen in Nederland
IDH  Stichting IDH Sustainable Trade Initiative

IUCN-NL International Union for the Conservation of   
 Nature
INRetail  Brancheorganisatie in Retail Non-Food
KNBV Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging
MinBHOS  Ministerie voor Buitenlandse Handel en   
 Ontwikkelingssamenwerking
NATA Nederlandse Vereniging van Houtagenten
NBvT Nederlandse Branchevereniginge voor de   
 Timmerindustrie
NCIV Nederlands Centrum voor Inheemse Volken
NVB-Bouw  Vereniging voor ontwikkelaars en    
 bouwondernemers
PEFC Programme for the Endorsement of Forest   
 Certification (via adhesie verklaring)
SHR Stichting Hout Research
TBI Stichting Tropenbos International
Tuinbranche  Vereniging Tuinbranche Nederland
VVNH Koninklijke Vereniging van Nederlandse   
 Houtondernemingen

ONDERDEEL DEELNEMENDE CONVENANTSPARTNERS AANTAL 
  SAMENKOMSTEN

Stuurgroep	 VVNH	(Vz),	NBvT,	CBM,	TBI,	Both	ENds,	FNV,	CNV,	MinBHOS		 3x

WG IMVO Risico’s CNV	(vz),	FNV,	MinBHOS,	NATA,	NBvT,	NCIV,	PEFC,	VVNH	 2x

WG Handelsketen	 VVNH	(Vz),	CBM,	FSC,	HIBIN,	NBvT,	PEFC,	SHR.	 2x

WG Communicatie		 NBvT	(Vz),	Aedes,	CBM,	DutchMan,	EPV,	FSC,	IDH,	MinBHOS,	PEFC,	 5x
	 SHR,	Tuinbranche,	VVNH

WG Business Case		 TBI	(Vz),	Both	ENDS,	FSC,	IUCN-NL,	KNBV,	NBvT,	MinBHOS,	NATA,		 5x
	 NCIV,	PEFC,	SHR,	VVNH

PARTIJ AFSPRAKEN UIT CONVENANT – WG1                                                              REFERENTIE STATUS

Allen	 Onderzoek:	In	hoeverre	adresseren	huidige	certificeringsinitiatieven			 Art.	2.1	 Afgerond	in	2019
	 IMVO	risico’s	in	de	houtketen?		

Allen	 Op	basis	van	uitkomst	onderzoek:	identificeren	welke	aanpassingen			 Art.	2.1	 Wordt	aan	gewerkt
	 nodig	zijn	en	welke	stappen	daarvoor	gezet	moeten	worden.

Allen	 Organiseren	van	een	jaarlijkse	bijeenkomst	over	due	diligence	in	 Art.	2.1	 Afgerond,	heeft	plaats		
 de houtketen.    gevonden op 
   27 november 2018
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Vereenvoudiging van de handelsketen

Tijdens de Green Deal Bevorderen Duurzaam Bosbeheer hebben partijen reeds gewerkt aan vereenvoudiging van de 
handelsketencertificering. De convenantspartijen hebben een concretiseringsslag gemaakt door onderzoek te laten 
uitvoeren naar welke administratieve regels in de Chain of Custody (CoC) standaarden van FSC en PEFC vereenvoudigd 
kunnen worden. Diverse bedrijven en auditors zijn hierbij betrokken geweest. Dit onderzoek heeft helder inzicht verschaft 
op welke punten vereenvoudiging gewenst is. Op basis van dit onderzoek zijn FSC NL en PEFC NL gevraagd aan te geven 
hoe een vereenvoudiging vorm gegeven kan worden. 

De werkgroep heeft wenselijkheid en toegevoegde waarde van pilotprojecten onderzocht en is daarbij tot de conclusie ge-
komen dat het aan certificeringsinitiatieven is om met het advies van de werkgroep aan de slag te gaan. Zodoende zullen 
er geen pilotprojecten vanuit het Convenant worden opgezet. 

“FSC Nederland is samen met PEFC Nederland met dit rapport aan de slag gegaan. Gezamenlijk is er een stakeholderbijeen-
komst georganiseerd waarbij het vereenvoudigen van de handelsketencertificering centraal stond. In maart 2019 is het bestuur 
van FSC International in discussie gegaan met een grote groep bedrijven en NGO’s over de noodzaak van vereenvoudiging van 
de handelsketencertificering. Binnen FSC wordt gewerkt aan het kunnen maken van een inkoopclaim (bv. 70% van het hout dat 
wij inkopen is van aantoonbare duurzame herkomst) en tot slot heeft FSC de standaard voor projectcertificering herzien, waar-
mee certificering voor bouwbedrijven een stuk eenvoudiger wordt.” 

Arjan Alkema, adjunct-directeur, FSC Nederland

“PEFC Nederland is samen met FSC Nederland aan de slag gegaan met het rapport om vereenvoudiging 
van de handelsketencertificering mogelijk te maken. Ook heeft PEFC NL de verbeterpunten uit het rapport 
ingebracht in het herzieningstraject van de Chain of Custody Standaard. De herziening van deze 
internationale standaard wordt geleid door PEFC International. Binnen PEFC wordt gewerkt aan het 
kunnen maken van een inkoopclaim.” 

Marten de Groot, Coördinator beleid en registratie, PEFC Nederland

PARTIJ AFSPRAKEN UIT CONVENANT – WG2                                                              REFERENTIE STATUS

Allen	 Inzicht	in	mogelijke	vereenvoudigingen	in	handelsketencertificering		 Art.	2.2	 Afgerond	in	2018
 door onderzoek 

Allen	 Advies	over	vereenvoudiging	aan	de	huidige	certificeringsinitiatieven		 Art.	2.2	 Wordt	aan	gewerkt
	 en	andere	initiatiefnemers	op	basis	van	onderzoeksresultaten

Allen	 Wenselijkheid	en	toegevoegde	waarde	van	pilotprojecten	 Art.	2.2	 Afgerond	in	2019		
 onderzoeken   
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“Met dit Convenant willen we bevorderen dat bossen duur-
zaam worden beheerd. Daartoe moet het gebruik van duur-
zaam geproduceerd hout in Nederland de standaard worden. 
Met duurzaam bedoelen we ook het tegengaan van uitbuiting 
en de naleving van arbeids- en mensenrechtenrechten in 
de keten van productie. De arbeidsrechten, bijvoorbeeld de 
door de ILO vastgelegde rechten, blijven bij het internationaal 
zakendoen vaak onderbelicht. Samen met overheid, bedrijven 
en maatschappelijke organisaties willen de vakbonden de 
internationale keten op een structurele manier duurzaam en 
verantwoord maken. Het Convenant is voor mij een succes als 
bedrijven zich bewust zijn van hun risico’s op het gebied van 
internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen, 
die risico’s in kaart brengen en die risico’s zoveel mogelijk 
beperken. Vanuit de werkgroep Identificering en adresseren 
van IMVO-risico’s willen we bedrijven handvatten bieden om 
op een bij de bedrijven passende manier due diligence uit te 
voeren op hun houtketen.”  

Lex Raadgever, 
Bestuurder, CNV Vakmensen

“CBM is de branchevereniging 
voor interieurbouw en meubel-
industrie. CBM is zeer actief op 
het gebied van Maatschappe-
lijk Verantwoord Ondernemen. 
Het ondertekenen van het 
Convenant Bevorderen Duur-
zaam Bosbeheer was dan ook 
een logische keuze. CBM heeft 
zitting in het bestuur van het 
Convenant en neem deel aan 
de werkgroepen communi-
catie en verbeteren van de handelsketen. De inzet vanuit 
CBM is om het gebruik van gecertificeerd hout te bevorde-
ren. Een groot percentage van de leden van de CBM koopt 
reeds gecertificeerd hout in. Daarom is het ook van belang 
dat het certificeringsproces goedkoper en gemakkelijker 
wordt, zodat onze leden met weinig kosten en administra-
tieve lasten zichzelf kunnen certificeren. Daarmee kunnen 
zij aantonen dat zij gecertificeerd hout in hun producten 
hebben gebruikt.” 

Kees Hoogendijk, 
Directeur, CBM

• De Chain of Custody certificering, opgezet als track and trace systeem om duurzame stromen van niet-duurzame 
stromen te scheiden in de keten vanaf het bos, bevat het minst aandacht op het gebied van mensenrechten, arbeids-
omstandigheden en milieu. 

• IMVO risico’s zijn zowel afhankelijk van het productieland als de zakenpartners. 

Naar aanleiding van de resultaten van het onderzoek hebben de convenantspartijen in mei 2019 een workshop georgani-
seerd. Tijdens deze workshop is gezamenlijk verkend hoe bedrijven invulling kunnen geven aan het due diligence proces, 
conform de OESO-richtlijnen, en is verkend welke rol keurmerken daarbij kunnen spelen. Hierbij is tevens geleerd van 
een bedrijf uit de houtsector en van lessen uit het textielconvenant. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van een prakti-
sche handreiking met concrete handelingsperspectieven voor individuele bedrijven in de gehele sector. Alle stappen uit 
de due-diligence cyclus komen hierin aan bod: het opstellen van beleid, identificatie, mitigatie en voorkomen van IMVO 
risico’s, transparantie over beleid en resultaten en het opstellen van een mechanisme voor toegang tot herstel.
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“HIBIN heeft aandacht geschon-
ken aan duurzaamheid en circulair 
bouwen in onder leden uitgevoerde 
toekomstverkenning en een aanslui-
tend onder leden en externen uitge-
voerde Delphi-onderzoek waarin de 
waarschijnlijkheid van ontwikkelingen 
op dit gebied zijn onderzocht. Uit dat 
laatste onderzoek blijkt dat 70% van 
de aangesloten bedrijven en 90% van 
de geraadpleegde externe experts 
verwachten dat meer duurzaamheid 
en circulaire processen de branche 
zullen beïnvloeden en dat tenminste 
30% van de totale doelgroep ver-
wacht dat circulair bouwen als eis 
van opdrachtgevers in 2027 gemeen-
goed zal zijn en in het ontwerpproces 
als uitgangspunt wordt genomen. 
Niet aangesloten experts verwachten 
die ontwikkeling al in 2026, leden 
zien een doorbraak in 2028 als meer 
waarschijnlijk. Hierbij is duurzaam 
bosbeheer niet expliciet genoemd, 
maar blijkt uit de discussies tijdens 
besprekingen wel dat duurzaam 
geproduceerde materialen en 
hernieuwbare materialen hierin een 
belangrijke rol spelen. We merken dat 
koplopers binnen de branche zich 
actief laten informeren over de moge-
lijkheden om proactief in te spelen op 
de veranderde vraag van opdracht-
gevers. Ook het inkoopbeleid van de 
overheid speelt hierbij een rol.” 

Peter van Heijgen, 
Directeur, HIBIN

“SHR heeft in het kader van haar al-
gemene missie het Convenant mede 
ondertekend. De houtverwerkende 
industrie zodanig ondersteunen dat 
hout breed en eenvoudig toegepast 
kan worden in de bouw staat centraal. 
De convenantsafspraken sluiten 
hierbij aan. SHR is als LCA bureau 
en toegelaten reviewer van LCA’s ten 
behoeve van de Nationale Mili-
eu Database actief geweest in het 
vaststellen en faciliteren van LCA’s 
van meerdere houten bouwproduc-
ten. Dit varieert van grondstoffen tot 
samengestelde producten. In diverse 
publicaties en presentaties heeft SHR 
de voordelen van het houten bouw-
product onder de aandacht gebracht. 
Hierdoor wordt de marktvraag naar 
houten bouwproducten gestimuleerd. 
De LCA’s van houten producten gaan 
eigenlijk per definitie uit van hout 
afkomstig uit verantwoord beheerde 
bossen, zoals het Convenant dit ook 
voorstaat.  SHR heeft ook de STIP 
regeling geïntroduceerd. Deze 
regeling biedt bedrijven de moge-
lijkheid de stap te zetten naar 100% 
verantwoord hout. Destijds hebben 
de Green Deal deelnemers met 
instemming kennis genomen van 
dit initiatief en van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om het van com-
mentaar te voorzien. De regeling is 
sindsdien verder ontwikkeld met het 
resultaat dat STIP is geïntroduceerd 
in de markt.” 

Oscar van Doorn, 
Directeur, SHR
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Vergroten van de marktvraag naar duurzaam hout

PARTIJ AFSPRAKEN UIT CONVENANT – WG3                                                              REFERENTIE STATUS

VVNH, 	 Zorgen		voor	eenduidige	gevalideerde	informatie	over	de		 Art.	2.3.1	 Wordt	aan	gewerkt
NBvT	 	milieuprestatie	van	hout	zodat	een	transparante	vergelijking	met
	 andere	(bouw)materialen	mogelijk	is
 
Allen	 Ontwikkelen	en	uitvoeren	van	een	informatiecampagne	voor		 Art.	2.3.2	 Wordt	aan	gewerkt
	 consumenten	en	zakelijke	afnemers	van	hout

Allen	 Concreet	maken	hoe	inkopers	eenvoudig	kunnen	overschakelen	op	 Art.	2.3.4	 Afgerond	in	2019		
 het gebruik van duurzaam geproduceerd hout   

“IDH financiert het Sustainable Tropical Timber Coalition 
(STTC), waar bedrijven uit diverse Europese landen bij 
elkaar komen om het gebruik duurzaam geproduceerd 
hout aan te jagen, met name op het jaarlijkse congres. 
De website van de STTC is vernieuwd, waarbij alle gedane 
studies en ontwikkelde communicatie materialen met 
een muisklik beschikbaar zijn gemaakt. Begin 2018 is 
het accent komen te liggen op monitoring en data 
verzameling van import van duurzaam geproduceerd hout. 
Met deze cijfers wordt er meer inzicht verkregen in waar 
de verbetermogelijkheden liggen op Europees niveau. 
Hier zal het STTC zich voor blijven inspannen. Tot slot 
organiseerden IDH en de STTC een event op 12 juni, 
tijdens de week tegen ontbossing, ter gelegenheid van 
de Amsterdam Declaration vergadering, waar het 
hoofdthema zal zijn ‘hoe vergroten we het aandeel 
duurzaam tropisch hout in Europa’.” 

Nienke Sleurink, 
Program Manager Markets, IDH

“Momenteel zijn er nog enkele aspecten die het voor 
emballage bedrijven extra uitdagend maken 100% 
duurzaam geproduceerd hout in te kopen. De markt waarin 
de bedrijven opereren is namelijk zeer concurrerend, met 
lage marges. Daarnaast is er helaas nog weinig vraag 
vanuit klanten naar pallets van aantoonbaar duurzaam 
geproduceerd hout. Gelukkig zijn er via het Convenant 
nieuwe samenwerkingsverbanden opgezet die dit 
proberen te tackelen. En het eerste succes is al geboekt: 
de Tuinbranche heeft in haar brancheverpakkingsplan 
opgenomen dat ook verpakkingshout duurzaam 
gecertificeerd moet zijn.” 

Rick Bollen, 
beleidsmedewerker EPV
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Om de vraag naar duurzaam geproduceerd hout te 
vergroten is eenduidige gevalideerde informatie over 
de milieuprestatie van hout belangrijk. Hiermee kan een 
transparante vergelijking met andere (bouw)materialen 
worden gemaakt. Vanuit de VVNH en NBvT is, samen met 
andere partijen, onderzocht welke productkaarten aan 
de Nationale Milieu Database (NMD) moeten worden 
toegevoegd om voldoende milieu informatie over hout in 
bouwproducten beschikbaar te maken. Onderzocht wordt 
hoe de gewenste productkaarten gerealiseerd kunnen 
gaan worden.

Daarnaast is afgesproken in het Convenant dat er een 
informatiecampagne voor consumenten en zakelijke afne-
mers van hout komt waarmee het belang van duurzaam 
geproduceerd hout wordt benadrukt. Uitwisseling met 
experts over ervaringen van eerdere informatiecampag-
nes en een workshop over doelgroep-denken heeft geleid 
tot het besluit om de focus te beperken tot een aantal 
doelgroepen binnen de zakelijke afnemers van hout en 
overheidsinkopers. De gekozen doelgroepen binnen de 
zakelijke afnemers en overheidsinkopers zijn die doelgroe-
pen die een belangrijke rol spelen in het inkoopproces, 
daar waar het aandeel duurzaam geproduceerd hout 
volgens de cijfers van Probos nog verder verhoogd kan 

worden. Consumenten spelen weliswaar ook een belang-
rijke rol in de vraag naar duurzaam geproduceerd hout, 
maar zijn vanwege de omvang en diversiteit van de groep 
binnen de beschikbare middelen niet effectief te bereiken. 
Het plan van aanpak voor de informatiecampagne voor 
zakelijke afnemers wordt momenteel ontwikkeld en wordt 
komend jaar uitgevoerd.

Tot slot heeft het Convenant als doel het voor inkopers 
eenvoudiger te maken om over te schakelen op het 
gebruik van duurzaam geproduceerd hout. Hiertoe zijn 
meerdere bijeenkomsten over het belang van het gebruik 
van duurzaam geproduceerd hout georganiseerd. Vanuit 
Rijkswaterstaat en PIANOo, het aanbestedingskennisnet-
werk van en voor de overheid, is op 27 juni 2019 het Leer-
netwerk Hout georganiseerd. Met experts is ingezoomd 
op knelpunten en kansen rond het inkopen van duurzaam 
hout. Ook is inzicht geboden in welke ecologische en soci-
ale uitdagingen er spelen in de houtketen en op welke ma-
nier hout een positieve bijdrage kan leveren. Verschillende 
vormen van certificeren kwamen aan bod om duurzaam-
heid in de keten te borgen en te controleren. Tevens richt 
het netwerk zich op de inkoop van hout in verschillende 
fasen van aanbesteden. Naast twee middagen wordt 
er een online leeromgeving gecreëerd waar de rele-
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vante informatie naderhand kan worden teruggevonden. 
De vervolgbijeenkomst vindt plaats op 26 september 2019.
Daarnaast organiseerde branchevereniging VVNH meer-
dere lunchlezingen bij ingenieursbureaus om duurzaam 
geproduceerd hout te promoten, keurmerk FSC organi-
seerde diverse bijeenkomsten voor verschillende zakelijke 

doelgroepen en er verschenen verschillende artikelen over 
het belang van duurzaam geproduceerd hout in diverse 
vakbladen. Ook organiseerde het Initiatief Duurzame 
Handel (IDH) een bijeenkomst voor een breed Europees 
netwerk van bedrijven en ambtenaren waarin werd opge-
roepen tot actie om duurzaam tropisch hout te stimuleren. 



Versterken van de business case duurzaam bosbeheer

Convenantspartijen hebben een onderzoek laten uitvoeren naar hoe het komt dat de business case voor duurzaam bosbe-
heer vaak nog zwak is, en naar de mogelijkheden om deze te versterken, specifiek in de lokale context van Ghana, Surina-
me, Kameroen, Indonesië en Myanmar. De belangrijkste resultaten uit het onderzoek zijn:
• Duurzaam bosbeheer draagt bij aan het verminderen van bosdegradatie en conversie in andere vormen van landge-

bruik. De inkoop van hout uit duurzaam beheerde bossen draagt daarmee bij aan de instandhouding van het bos. 
• Per land zijn er algemene, overal geldige en specifieke kansen en knelpunten te benoemen. 
• Er liggen kansen voor het verbeteren van de business case door het creëren van extra inkomsten uit het bestaande 

bosareaal via bijvoorbeeld de verkoop van Lesser Known Timber Species, het op de markt brengen van Non-Tim-
ber Forest Products, CO2-kredieten of andere ecosysteemdiensten. In sommige landen kan het verhogen van het 
zaagrendement ook meer inkomsten genereren.

• Het eenvoudiger maken van de toegang tot de internationale houtmarkt voor smallholders, door bijvoorbeeld de 
kosten van certificering te verlagen via technische mogelijkheden, groepscertificering, of community certificering, kan 
potentieel veel extra areaal onder duurzaam bosbeheer brengen.

• Tot slot is het vergroten van de vraag naar duurzaam geproduceerd hout een belangrijk aspect van het verbeteren van 
de business case. Hierin spelen de Europese en Aziatische markt een belangrijke rol. 

Naar aanleiding van het rapport is een workshop georganiseerd waarin partijen vervolgacties hebben geïdentificeerd. Op 
basis van kansen en knelpunten, en de bestaande netwerken van partijen, zijn een aantal projectrichtingen geformuleerd. 
Deze worden momenteel verder uitgewerkt door de partijen. 

Veel van de partijen in de werkgroep dragen via de eigen werkzaamheden ook direct of indirect bij aan het vergroten van 
de business case van duurzaam bosbeheer. Door hierover te communiceren willen partijen het belang van het onderwerp 
onderstrepen. 

Tijdens het eerder genoemde seminar “Bevorderen Duurzaam Bosbeheer” stond naast uitwisseling op het gebied van 
IMVO de business case van duurzaam bosbeheer centraal. Besproken werd dat de vraag en het aanbod van duurzaam 
geproduceerd hout hand in hand gaan: het aanbod zal de vraag volgen. De mogelijkheden van technologie en blockchain 
voor ketentransparantie in de houtsector werden besproken. Er zijn verkennende gespreken gevoerd met diverse block-
chainpartijen om de mogelijkheden van blockchaintechnologie verder te exploreren. 

PARTIJ AFSPRAKEN UIT CONVENANT – WG4                                                              REFERENTIE STATUS

Allen	 Onderzoek	kansen	en	knelpunten	voor	duurzaam	bosbeheer	 Art.	2.4	 Afgerond

Allen	 Opzetten	van	twee	pilotprojecten	om	de	business	case	voor		 Art.	2.4	 Wordt	aan	gewerkt	
 duurzaam bosbeheer te bevorderen

“De studie naar drempels en kansen voor duurzaam 
bosbeheer heeft laten zien dat het areaal tropisch bos dat 
wordt beheerd door gemeenschappen in de afgelopen 
decennia sterk is toegenomen. Tegelijkertijd blijft het 
lastig en kostbaar voor gemeenschappen om hun beheer 
te certificeren. Nieuwe technologieën zoals block chain 
kunnen helpen om certificering toegankelijker te maken 
voor gemeenschappen. Daarom adviseert de werkgroep 
Business Case van het Convenant om het inzetten van deze 
techniek verder te ontwikkelen.” 

René Boot, 
Directeur, Tropenbos International
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Tabel 1
Vergelijking tussen de 
geïmporteerde volumes en het 
aandeel met CoC-certificaat voor 
duurzaam bosbeheer in 2017 en 
2018.

                                                        Hoeveelheid (in m3)

                                                                                       Naaldhout                             Hardhout                      Plaatmateriaal                              Totaal

 2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Totaal	 1.135.861	 1.016.737	 297.446	 303.403	 528.618	 539.734	 1.961.925	 1.794.600

Uit	duurzaam	gecertificeerd	bos	 1.118.023	 1.007.165	 190.801	 191.607	 494.012	 510.248	 1.802.836	 1.650.246
(met	CoC-	certificaat)	

Aandeel	aantoonbaar	duurzaam	 98,4% 99,1% 64,1% 63,2% 93,5% 94,5% 91,8% 91,9%
(met	certificaat)

                    Hoeveelheid (in m3)

                                                                                                                                                             Tropisch                                                     Gematigd

 2017 2018 2017 2018

Totaal	 267.559	 271.725	 29.847	 31.678

Uit	duurzaam	gecertificeerd	bos	(met	CoC-	certificaat)	 176.902	 172.720	 13.899	 18.887

Aandeel	aantoonbaar	duurzaam	(met	CoC	certificaat)	 66,1%	 63,6%	 46,6%	 59,6% 

Tabel 2
Vergelijking tussen de geïmporteerde volumes tropisch en 
gematigd hardhouten het aandeel met CoC-certificaat voor 
duurzaam bosbeheer in 2017 en 2018.

Paul van den Heuvel, directeur VVNH, interpreteert deze cijfers als volgt: “Leden hebben aangegeven dat zij steeds meer 
moeite hebben om aan duurzaam geproduceerd hout te komen, dit blijkt nu ook uit de cijfers. Er zijn altijd meerdere oorzaken 
die tegelijkertijd spelen. Sommige gecertificeerde concessies liggen in conflictgebieden waardoor ze niet langer toegankelijk 
zijn. Ook de vragende kracht vanuit Azië, waar nauwelijks gevraagd wordt naar duurzaamheid, heeft invloed op de markt. 
Er zijn meerdere factoren die een rol spelen, maar één ding is duidelijk: Als duurzaam geproduceerd hout niet snel tot een 
betere business case voor duurzaam bosbeheer in de tropen leidt, verliezen we zeer waarschijnlijk nog meer gecertificeerde 
concessies met roofbouw of ontbossing tot gevolg.”
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Jaarlijks monitort de VVNH het aandeel aantoonbaar duurzaam hout dat is geïmporteerd of ingekocht door haar leden. Het totale 
aandeel aantoonbaar duurzaam (met CoC-certificaat) is vrijwel gelijk gebleven met 91,9% ten opzichte van 91,8% in 2017, zoals te zien is 
in tabel 1. Binnen de productgroepen naaldhout en plaatmateriaal is het aandeel uit aantoonbaar duurzaam beheerd bos toegenomen 
ten opzichte van 2017 met respectievelijk 0,7 en 1,1 procentpunten. Binnen de productgroep hardhout is het aandeel uit aantoonbaar 
duurzaam bos afgenomen met 0,8 procentpunt. Bij uitsplitsing van de productgroep naar tropisch hardhout en gematigd hardhout 
wordt zichtbaar dat deze daling vooral voor rekening komt van de subgroep tropisch hardhout. Binnen deze productgroep is het volume 
met CoC-certificaat ook in absolute zin afgenomen. Binnen de subgroep gematigd hardhout is het aandeel voorzien van een CoC-certi-
ficaat wel toegenomen (tabel 2). 

De aangesloten partijen hebben zich, in het Convenant, 
gecommitteerd aan een aantal afspraken. Artikel 3 van het 
Convenant beschrijft wat deze afspraken per partij zijn.

Branches
In het Convenant zijn er afspraken gemaakt over de inzet 
van brancheverenigingen. Brancheverenigingen zetten 
zich dan ook actief in om een bijdrage te leveren aan het 
vergroten van het aandeel duurzaam geproduceerd hout 
dat in Nederland wordt geproduceerd, geïmporteerd, 
ingekocht en verwerkt. Dit doen zij onder andere door 
leden te informeren over het belang van duurzaam gepro-
duceerd hout via nieuwsbrieven, bestuursvergaderingen 
en ledenvergaderingen. Ook spelen de branches – via hun 
ledenbedrijven- een rol bij het adresseren van IMVO-risi-
co’s in de keten. 

In lijn met het Convenant hebben partners ook andere 
activiteiten uitgevoerd. In Hoofdstuk 4.3 zijn reeds een 
aantal activiteiten benoemd. Een ander voorbeeld is dat 
in het branche-verpakkingsplan van de Tuinbranche is 
opgenomen dat ál het hout (ook het pallethout) duurzaam 
gecertificeerd moet zijn. Vanuit de Emballage Pallet Ver-
eniging wordt hard gewerkt aan het vergroten van vraag 
naar duurzaam geproduceerd hout door met klanten van 
leden het gesprek aan te gaan over dit onderwerp.

“Bouwend Nederland vindt de transitie naar een 
circulaire economie, specifiek circulaire bouw belang-
rijk. Bouwend Nederland zet zich daarom in voor tal 
van projecten die relevant zijn voor alle materialen en 
bouwdelen, waaronder hout. Dit uit zich onder andere 
door bijdragen aan de Bouwagenda, het Transitieteam 
Circulaire Bouweconomie en Platform CB23. Binnen 
deze landelijke platforms wordt met een brede verte-
genwoordiging uit de sector gewerkt aan sectorale 
afspraken. Onderwerpen hier o.a.: hoe meet je circula-
riteit, hoe vraag je circulair uit, moeten er eisen komen 
aan een mogelijk verplicht materialenpaspoort? Daar-
naast informeert Bouwend Nederland leden over de 
ontwikkelingen op het gebied van duurzaam geprodu-
ceerd hout via het Handvat Duurzaam Materiaalge-
bruik, dat is geüpdatet in januari 2019. Ook onderhoudt 
Bouwend Nederland op regelmatige basis contact met 
het secretariaat om mee te denken over de lopende 
projecten binnen het Convenant.” 

Helen Visser, 
Programmamanager Duurzaamheid,  
Bouwend Nederland

INDIVIDUELE INZET EN ACTIES PARTIJEN  

 “Elk huishouden in Nederland heeft meerdere producten van Dutch-Man leden in de kast staan: bezems, tandenborstels, 
snijplanken, verfkwasten, pollepels, duimstokken, deurmaten, doe-het-zelf producten en lijstwerk. Het zijn allemaal 
producten die op eigen bodem door vakmensen worden gemaakt. Producten van leden van Dutch-Man hebben stuk 
voor stuk hun waarde bewezen en zijn door de business-to-consumer (B2C) structuur dan ook voornamelijk van duurzaam 
hout geproduceerd. Dutch-man vindt het belangrijk dat de producten die wij leveren met respect voor mens en milieu zijn 
geproduceerd. Daarom leveren wij zo veel als mogelijk artikelen van duurzaam geproduceerd hout.” 

Rick Bollen, beleidsmedewerker, Dutch Man
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Overheid

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) is namens 
de Nederlandse Rijksoverheid partij bij het Convenant 
Bevorderen Duurzaam Bosbeheer.  Naast de inzet van BZ 
in de Stuurgroep en werkgroepen committeert de overheid 
zich aan een aantal acties om het aandeel duurzaam hout 
op de Nederlandse markt te stimuleren. Zo zet de over-
heid zich bijvoorbeeld in om kennisuitwisseling tussen 
overheidsinkopers te faciliteren. Op 27 juni 2019 vond 
hiertoe een eerste bijeenkomst van het leernetwerk hout 
plaats, georganiseerd door Rijkswaterstaat en PIANOo, 
waarbij kansen en knelpunten omtrent de inkoop van 
duurzaam hout werden uitgewisseld. Ook zet het Minis-
terie van Buitenlandse Zaken zich middels het ambassa-
denetwerk in om bedrijven actief te ondersteunen bij de 

implementatie van IMVO. Daarnaast zijn de activiteiten 
van de overheid ook gericht op andere producten die een 
oorzaak voor ontbossing vormen, zoals palmolie, soja en 
cacao. In de Amsterdam Verklaringen werkt de Neder-
landse overheid samen met zes andere overheden om 
bosdegradatie en ontbossing tegen te gaan en bosherstel 
te stimuleren. De gezamenlijke initiatieven van het samen-
werkingsverband zijn gericht op vier strategische lijnen: 
1. aanmoedigen van Europese en EU initiatieven gericht 
op klimaat, handel en tegen ontbossing; 2. stimuleren 
van een mondiale waardeketenbenadering voor agrari-
sche handelsketens; 3. versterken van de dialoog met de 
belangrijkste consumptie en productielanden; 4. vergroten 
van monitoring, transparantie en vrijwillige CSR reporting. 

Vakbonden, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties

participatie van inheemse volken bij duurzaam bosbe-
heer. Tevens is Leo van der Vlist van het NCIV de be-
stuurs-liaison van de FSC Werkgroep voor de tweede 
versie van de FSC Richtlijnen voor het implementeren 
van het recht op Free, Prior Informed Consent (FPIC). 
Daarmee draagt NCIV bij aan het versterken van de 
positie van inheemse volken bij duurzaam bosbeheer. 

Both ENDS onderhoudt met individuele leden, bedrijven, 
koepels en NGO’s overleg over meer specifieke zaken, 
zoals IMVO-risico’s in de keten, beleidsontwikkeling en 
het organiseren van bijeenkomsten. Both ENDS draagt 
bij  aan informatie op relevante IMVO-thema’s zoals rond 
arbeid en gender in de bossector en legt verbinding met 
andere belendende sectoren, zoals bv. palm olie en de 
RSPO. Both ENDS zet zich actief in om tot een project in 
het kader van het verbeteren van de business case te 
komen. IUCN draagt bij door een brug te slaan tussen 
beleid en uitvoering. Dit gebeurt onder andere door de 
dialoog tussen overheid en private sectoren tot stand 
te brengen en te faciliteren. In het Bossenoverleg staat 

het Convenant geregeld op de agenda om zo een breed 
publiek bij overheid en de sector te kunnen bereiken.

In de afgelopen maanden hebben Tropenbos Interna-
tional en IUCN de overheid en het Europese parlement 
in de vorm van een brief aangemoedigd om met wet- en 
regelgeving de achterblijvers in de sector te vragen hun 
bijdrage te leveren aan een eerlijke en duurzame produc-
tie van grondstoffen. Hiermee wordt een gelijk speelveld 
voor de koplopers gecreëerd die daarmee niet langer 
moeten concurreren met bedrijven die de maatschappelij-
ke kosten niet in hun productie internaliseren. Tropenbos 
International ondersteunt gemeenschappen in de tropen 
bij het duurzaam beheren van hun land en bossen voor 
het welzijn van mensen en het behoud van biodiversiteit. 
Op deze manier dragen gemeenschappen bij aan mitiga-
tie en adaptatie van klimaatverandering. Voor de onderte-
kenaars van het Convenant stelt Tropenbos International 
haar kennis, ervaring en netwerk beschikbaar zoals in 
de deskstudie naar drempels en kansen voor duurzaam 
bosbeheer in het zuiden.

© Tropenbos International-Suriname

De maatschappelijke organisaties participeren actief aan 
het Convenant en brengen expertise in bij het begeleiden 
van onderzoeken en het vergroten van kennis binnen het 
Convenant. Daarnaast dragen zij bij aan het aanscherpen 
van de kwaliteitsborging en het stimuleren van transpa-
rantie. Op het gebied van communicatie dragen maat-
schappelijke organisaties bij door het belang van duur-
zaam bosbeheer voortdurend op verschillende plaatsen 
te agenderen zowel nationaal als internationaal en naar 
eigen achterban.

Zo is bijvoorbeeld FNV internationaal aangesloten via 
de  European Federation of Builing and Woodworkers en 
Builders and Woodworkers International. Op beide plaat-
sen is het Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer 
onder de aandacht gebracht. CNV Internationaal heeft in 
2018 via een factsheet en de website leden geïnformeerd 
over het hoe en waarom van IMVO-Convenanten in het 
algemeen. Voorts is een informatiebulletin met een moni-
toringsheet over het Convenant Bevorderen Duurzaam 
Bosbeheer gemaakt. 
Naast informatie over het Convenant zelf is ingegaan op 
het grote belang van duurzaam bosbeheer vanwege het 
beschikbaar blijven van hout als hernieuwbare grondstof, 
tegengaan van klimaatverandering, biodiversiteit en de 
economische waarde van bossen. 
Vanuit NCIV neemt Leo van der Vlist actief deel aan 
het bestuur van FSC International. Vanuit het FSC 
International bestuur vervult NCIV o.a. de liaison met 
het FSC Permanent Indigenous Peoples Committee, 
een adviesorgaan van het internationale bestuur van 
FSC, en draagt daarmee bij aan het versterken van de 

DOORKIJK 2019-2020
Waar het eerste convenantsjaar in het teken heeft gestaan van verdieping en het tweede jaar in het teken van 
het formuleren van acties, zal het derde convenantsjaar meer in het teken van uitvoering van activiteiten komen 
te staan. 

Het inzetten van de handreiking in de praktijk, het experimenteren met vereenvoudigingen in de handelsketen-
certificering en het actief blijven communiceren over het belang van duurzaam bosbeheer staan op de agenda 
voor 2019 en 2020. 



INTERVIEW MET:
Sytse Thesingh, Sales Director & Business Development Benelux, Metsä Group, 
Aangesloten via NATA
Wat waren je verwachtingen van het Convenant en 
hoe pakt dat uit? Ben je tevreden over de resultaten?  
Wij verwachtten dat dit Convenant enige duidelijkheid 
zou scheppen over welke middelen en handvaten er 
zijn om te kunnen aantonen dat onze leden voorzien 
in de vraag naar aantoonbaar duurzaam hout. Het 
Convenant is daar in ruime mate in geslaagd maar er 
is ook nog werk aan de winkel inzake de communica-
tie daarover en het verduidelijken van de oplossingen 
voor de laatste knelpunten inzake de IMVO-risico’s. 

Welke resultaten heeft het Convenant afgelopen jaar 
bereikt? 
Het Convenant is er in geslaagd een duidelijke lijn uit 
te zetten over de benodigde stappen om het aandeel 
duurzaam hout te vergroten. Daarnaast is er een 
duidelijk beeld in hoeverre de bestaande certificering 
initiatieven IMVO risico’s afdekken en waar de 
aandachtspunten liggen. 

Welke rol speelt jouw organisatie in het Convenant?  
De NATA leden zijn de ambassadeurs van dit 
Convenant voor de naar Nederland hout exporteren-
de bedrijven. Het is de rol van de aangesloten leden 
over te brengen welk belang Nederland hecht aan 
duurzaam geproduceerd hout en welke middelen 
daarvoor beschikbaar zijn. Evenzo zullen de NATA
leden zoveel mogelijk bijdragen aan het mogelijk 
maken van het vereenvoudigen van de 
administratieve lasten voor de importerende bedrijven 
in Nederland. 

Wat vind je van de samenwerking binnen het 
Convenant tot nu toe? Wat heeft het opgeleverd? 
De samenwerking is duidelijk zeer constructief. 
Dit leidt onder andere tot heldere inzichten in de 
(on)mogelijkheden van verschillende certificering 
initiatieven maar ook tot begrip over de uitdagingen 
van de bedrijven die op een verantwoorde manier 
willen inkopen. Een belangrijke conclusie is dat er 
maar een beperkt aantal onderwerpen zijn waar nog 
geen duidelijke oplossingen voorhanden zijn.  

Wat zie jij als belangrijkste uitdaging binnen het 
Convenant? 
Het goed en administratief eenvoudig invullen van 
de laatste knelpunten bij het adresseren van IMVO-
risico’s die niet direct evident afgedekt worden door 
de bestaande middelen beschikbaar. Daarnaast is 
het van belang de eisen die wij in Nederland hebben 
voor verantwoord ondernemen, bij de productie van 
hout en houten producten, te kunnen laten aansluiten 
bij de mondiale ontwikkelingen. 

Wat ga jij komend jaar doen om de doelstelling van 
het Convenant te behalen? Ben je tevreden over de 
resultaten? 
Het is aan de leden van de NATA alle mogelijkheden 
aan te grijpen om het aanbod van duurzaam hout 
te vergroten en oplossingen aan te dragen voor het 
verminderen van de administratieve lasten voor het 
aantonen dat de IMVO risico’s worden geadresseerd. 
De belangrijkste actie daarin is de principalen te 
informeren over de gang van zaken rondom dit 
Convenant en de mogelijkheden die dat biedt.   
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