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Namens de convenantspartijen presenteer ik hierbij de derde jaarrapportage van het Convenant Bevorderen Duurzaam 

Bosbeheer. Hierin worden de activiteiten beschreven die in de periode juli 2019 – december 2020 onder de vlag van 

het Convenant zijn uitgevoerd. Deze periode heeft voornamelijk in het teken gestaan van het voortbouwen op het werk 

dat was opgestart gedurende de eerste twee en een half jaar. Vooral op het vlak van de marktvraag is veel werk verzet 

om mooie artikelen te produceren die het toepassen van duurzaam geproduceerd hout in de bouw, de grond, weg en 

waterbouw en in de interieurbranche mooi in beeld brachten. Op het vlak van internationaal maatschappelijk verant-

woord ondernemen is een mooie handreiking geproduceerd en een verdiepende studie uitgevoerd. 

In 2020 heeft de overheid het beleid op het gebied van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen her-

zien. In de nota “Van voorlichten tot verplichten: een nieuwe impuls voor IMVO” is uiteengezet dat de overheid inzet 

op een doordachte mix van maatregelen ter bevordering van IMVO. Kern van deze mix is een gepaste zorgvuldigheids-

verplichting voor bedrijven, bij voorkeur op Europees niveau. De Europese Commissie kondigde in 2020 aan dat zij in 

2021 met een wetgevend voorstel zal komen voor een gepaste zorgvuldigheidsverplichting. Daarnaast kondigde de 

Commissie op het gebied van ontbossing aan om bindende, en niet bindende, maatregelen te presenteren die gericht 

zijn op het vermijden dan wel het minimaliseren van het op de interne markt brengen van producten (waaronder hout) 

die gerelateerd zijn aan ontbossing of bosdegradatie. Duurzaam geproduceerd hout kan dus rekenen op onverminder-

de aandacht. Om handelsstromen legaal en duurzaam te houden heeft de houtsector veel baat bij certificering van 

hout (FSC, PEFC, Keurhout, STIP) en de Europese houtverordening die sinds 3 maart 2013 van kracht is.  De sector ziet 

nieuwe regelgeving daarom met vertrouwen tegemoet. 

Het convenant kwam op 31 december 2020 tot een eind. Op 17 december 2020 is er een digitale eindbijeenkomst ge-

organiseerd die met 30 deelnemers goed is bezocht. Tijdens deze bijeenkomst is gepresenteerd wat het convenant alle-

maal heeft gerealiseerd en hoe duurzaam geproduceerd hout onverminderd van belang blijft de komende tijd. 

Deze laatste jaarrapportage laat zien welke activiteiten de partijen gezamenlijk hebben opgepakt alsmede welke indivi-

duele 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! 

Ondanks alle inspanningen is de Nederlandse houtmarkt nog niet volledig duurzaam. Er is heel veel bereikt, 

maar er zijn nog  verbeteringen mogelijk. Deze kunnen we samen met collega-organisaties in de keten en met 

de overheid succesvol oppakken. Het streven is dan ook om de samenwerking te continueren. 

Paul van den Heuvel, Voorzitter Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer 

VOORWOORD 



3 

SAMENVATTING VOORTGANG AFSPRAKEN CONVENANT 

WG Afspraken uit Convenant Referentie Status 

WG 1 Onderzoek: In hoeverre adresseren huidige certificeringsinitiatieven 
IMVO risico’s in de houtketen? 

Art. 2.1 Afgerond in 2019 

  Op basis van uitkomst onderzoek: identificeren welke aanpassingen 
nodig zijn en welke stappen daarvoor gezet moeten worden 

Art. 2.1 Afgerond in 2019 

  Organiseren van een jaarlijkse bijeenkomst over due diligence in de 
houtketen. 

Art. 2.1 Afgerond in 2020 
met een online 
workshop op 4 de-
cember 

WG2 Inzicht in mogelijke vereenvoudigingen in handelsketencertificering 
door onderzoek 

Art. 2.2 Afgerond in 2018 

  Advies over vereenvoudiging aan de huidige certificeringsinitiatieven 
en andere initiatiefnemers op basis van onderzoeksresultaten 

Art. 2.2 Afgerond in 2019 

  Wenselijkheid en toegevoegde waarde van pilotprojecten onder-
zoeken 

Art. 2.2 Afgerond in 2019 

WG3 Zorgen  voor eenduidige gevalideerde informatie over de milieupres-
tatie van hout zodat een transparante vergelijking met andere (bouw)
materialen mogelijk is 

Art. 2.3.1 Dit is in samenwer-
king met centrum 
hout gerealiseerd. 

  Ontwikkelen en uitvoeren van een informatiecampagne voor consu-
menten en zakelijke afnemers van hout 

Art. 2.3.2 Afgerond in 2020 
middels een serie 
tijdschrift artikelen 
en update 
www.inkoopduurza
amhout.nl 

  Concreet maken hoe inkopers eenvoudig kunnen overschakelen op 
het gebruik van duurzaam geproduceerd hout 

Art. 2.3.4 Afgerond in 2019 

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

  Opzetten van twee pilotprojecten om de business case voor duur-
zaam bosbeheer te bevorderen 

Art. 2.4 Is gerealiseerd in 
2020 
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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 interi-

eurbouw en meubelindustrie 
CNV  Christelijk Nationaal Vakverbond 
Dutch Man Branchevereniging van Nederlandse borstel

-, kwasten- en houtwarenproducenten.   
EPV Nederlandse Emballage- en Palletvereni-

ging 
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  Vereniging voor (web)winkeliers in retail 
non-food  

KNBV Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereni-
ging 

BZ Ministerie van Buitenlandse Zaken  
NATA Nederlandse Vereniging van Houtagenten 
NBvT Nederlandse Branchevereniging voor de 

Timmerindustrie 
NCIV  Nederlands Centrum voor Inheemse Vol-

ken 
NVB-Bouw  Vereniging voor ontwikkelaars en bouwon-

dernemers 
PEFC Programme for the Endorsement of Forest 

Certification (via adhesieverklaring) 
SHR Stichting Hout Research 
TBI Stichting Tropenbos International 
Tuinbranche  Vereniging Tuinbranche Nederland 
VVNH Koninklijke Vereniging van Nederlandse 

Houtondernemingen 

Onderdeel Deelnemende Convenantspartners Aantal samen-
komsten 

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

WG IMVO Risico’s CNV (vz), FNV, FSC, BZ, NATA, NBvT, NCIV, PEFC, VVNH 4x 

WG Handelsketen VVNH (Vz), CBM, FSC, HIBIN, NBvT, PEFC, SHR. 1x 

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

1x 

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

2x 
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COLLECTIEVE RESULTATEN DERDE JAAR 

Het laatste deel van de looptijd van het convenant stond in het teken van het analyseren van de onderzoeksresultaten, 

het formuleren van vervolgacties daaromtrent en het ten uitvoer brengen van die acties. Er is veel gerealiseerd in de 

laatste periode. 

Partij Afspraken uit Convenant – WG1 Referentie Status 

Allen Onderzoek: In hoeverre adresseren huidige certificeringsinitiatieven 
IMVO risico’s in de houtketen? 

Art. 2.1 Afgerond in 2019 

Allen Op basis van uitkomst onderzoek: identificeren welke aanpassingen 
nodig zijn en welke stappen daarvoor gezet moeten worden 

Art. 2.1 Afgerond in 2020 

Allen Organiseren van een jaarlijkse bijeenkomst over due diligence in de 
houtketen. 

Art. 2.1 Afgerond in 2020 met 
een online workshop op 
4 december 

Identificeren en adresseren IMVO-risico’s 

De IMVO werkgroep heeft in mei 2019 een workshop gehouden met ondersteuning van Sandra van Hulsen en Lonne-

ke Bakker. Tijdens deze workshop is due diligence (gepaste zorgvuldigheid) uitgelegd en is input verzameld voor het 

maken van een handreiking. In een presentatie wordt uitgelegd wat de 6 stappen zijn van due diligence volgens de 

OESO-richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen.  

De IMVO handreiking bestaat in 5 versies (1 per branche, met elk een eigen voorblad). Ze zijn te vinden op de website 
van de Stichting Bewust met Hout. Daarnaast is, onder begeleiding van CNV, een studie uitgevoerd naar specifieke 
IMVO risico’s in 8 productielanden. De studie door Petra Westerlaan getiteld; ‘Internationaal Maatschappelijk Verant-
woord Ondernemen in de waardeketen van tropisch hout’ onderzocht risico’s met betrekking tot gezondheid en vei-
ligheid op het werken, mensenrechten en rechten van werknemers (in het bijzonder vrouwen); omgeving en biodiver-
siteit; gezondheid en veiligheid van omwonenden; bestuur en veiligheid. De studie concludeerde dat in alle acht on-
derzochte landen sociale en milieurisico’s voordoen bij de verwerking van tropisch hout .  

https://bewustmethout.nl/downloads/
https://bewustmethout.nl/wp-content/uploads/2020/12/CNVI-1220-houtonvenant-onderzoeksrapport-NL-ONLINE.pdf
https://bewustmethout.nl/wp-content/uploads/2020/12/CNVI-1220-houtonvenant-onderzoeksrapport-NL-ONLINE.pdf
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Op 4 december is er een Webinar georganiseerd om de handreikingen en de lange keten studie te presenteren. Dit 

Webinar is terug te kijken via de volgende links:  

Deel 1: Ministerie van Buitenlandse Zaken: “Van voorlichten tot verplichten” 
 
Deel 2: Petra Westerlaan:  “IMVO onderzoek in de tropische hardhoutketen” 
 
Deel 3: Marieke de Vries: “IMVO in 6 stappen” 

Deel 4: Sytse Thesingh: “IMVO bij Metsä” 

Impressie van Henk Panhuizen, FNV: 

"Het CBDB was een boeiende samenwerking  tus-

sen veel organisaties met eigen belangen,  maar 

ook met een gezamenlijk doel: het promoten en 

stimuleren van duurzaam en gecertificeerd 

hout en daarmee het verbeteren van de leefom-

geving van mensen alsmede de arbeidsomstan-

digheden van werknemers in de landen van her-

komst van dat hout.  

                    Maar, we zijn er nog niet!! ".  

https://youtu.be/Sq4Njo71KLk
https://youtu.be/ULLqkMEJoz4
https://youtu.be/N9FbcC-yslM
https://youtu.be/Nj54tptLXkc
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De convenantspartijen hebben een concretiseringsslag gemaakt op 

het vereenvoudigen van de handelsketencertificering 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 vereen-

voudiging gewenst is. Op basis van dit onderzoek zijn FSC NL en PEFC 

NL gevraagd aan te geven hoe een vereenvoudiging vorm gegeven 

kan worden.  

Diverse branches aangesloten bij het convenant die meer aan het ein-

de van de keten zitten en die verschillende houtsoorten door elkaar 

gebruiken, hadden als inzet voor het convenant dat certificering voor 

hun type bedrijven vergemakkelijkt zou worden. De komst van certifi-

ceringssysteem STIP is hierin een uitkomst. STIP is geen initiatief van 

het convenant, maar is vanuit de markt opgekomen. 

De werkgroep heeft wenselijkheid en toegevoegde waarde van pilot-

projecten onderzocht en is daarbij tot de conclusie gekomen dat het 

aan certificeringsinitiatieven is om met het advies van de werkgroep 

aan de slag te gaan.  Er zijn daarom geen projecten opgezet. 

4.2 Vereenvoudiging van de handelsketen 

Partij Afspraken uit Convenant – WG2 Referentie Status 

Allen Inzicht in mogelijke vereenvoudigingen in handelsketencertifice-
ring door onderzoek 

Art. 2.2 Afgerond in 2018 

Allen Advies over vereenvoudiging aan de huidige certificeringsinitiatie-
ven en andere initiatiefnemers op basis van onderzoeksresultaten 

Art. 2.2 Afgerond in 2019 

Allen Wenselijkheid en toegevoegde waarde van pilotprojecten onder-
zoeken 

Art. 2.2 Afgerond in 2019 
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Foto: Rutger de Wolf, Form International 
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4.3 Vergroten van de marktvraag naar duurzaam hout 

Partij Afspraken uit Convenant – WG3 Referentie Status 

VVNH, 
NBvT 

Zorgen  voor eenduidige gevalideerde informatie over 
de milieuprestatie van hout zodat een transparante ver-
gelijking met andere (bouwmaterialen mogelijk is 

Art. 2.3.1 Dit is in samenwerking met Cen-
trum Hout gerealiseerd. 

Allen Ontwikkelen en uitvoeren van een informatiecampagne 
voor consumenten en zakelijke afnemers van hout 

Art. 2.3.2 Afgerond in 2020 middels een 
serie tijdschriftartikelen en up-
date van de website 
www.inkoopduurzaamhout.nl 

Allen Concreet maken hoe inkopers eenvoudig kunnen over-
schakelen op het gebruik van duurzaam geproduceerd 
hout 

Art. 2.3.4 Afgerond in 2019 

 
Om de vraag naar duurzaam geproduceerd hout te vergroten is eenduidige gevalideerde informatie over de milieupres-
tatie 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 Da-
tabase (NMD) moeten worden toegevoegd om voldoende milieu informatie over hout in bouwproducten beschikbaar 
te maken.  
Het Convenant had daarnaast als doel het voor inkopers eenvoudiger te maken om over te schakelen op het gebruik 
van duurzaam geproduceerd hout. De website www.inkoopduurzaamhout.nl is daartoe geactualiseerd en voorzien van 
nieuwe relevante informatie en tools. Met deze informatie is het voor inkopers duidelijker hoe duurzaam hout in pro-
jecten geïntegreerd kan worden.  
Ook heeft het convenant hiertoe verschillende bijeenkomsten georganiseerd. Vanuit Rijkswaterstaat en PIANOo, het 
aanbestedingskennisnetwerk van en voor de overheid, is het Leernetwerk Hout georganiseerd. De branchevereniging 
VVNH verzorgde meerdere lunchlezingen bij ingenieursbureaus om duurzaam geproduceerd hout te promoten, keur-
merk FSC organiseerde 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 Duur-
zame 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.  
 
De werkgroep heeft een reeks artikelen geproduceerd die in verschillende vakbladen zijn gepubliceerd. De op-
zet was steeds de beschrijving van een mooi voorbeeldproject waar gecertificeerd hout is gebruikt en een 
tekstblok waarin het belang van duurzaam geproduceerd hout werd uitgelegd. 
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De artikelen zijn op de website van de Stichting Bewust met Hout te vinden.  
Ook is er een flyer ontwikkeld die inzicht geeft in de manier waarop duurzaam hout in het proces van ontwerp tot uit-
voer kan worden opgenomen en wat daar bij komt kijken.  

https://bewustmethout.nl/downloads/
https://bewustmethout.nl/wp-content/uploads/2020/12/Duurzaam-Inkopen_ocver.pdf
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Ervaring van Sytse Thesingh (NATA):  
 
“Dit convenant heeft de condities geschapen waaron-
der hout werkelijk in de volle omvang als hét duurza-
me materiaal van de toekomst ingezet kan worden. 
Ook na dit convenant zal er natuurlijk blijvend moeten 
worden doorontwikkeld op het gebied van due diligen-
ce en keten certificering. Dit convenant heeft echter 
laten zien dat elk bedrijf, eind gebruiker en producent 
zich - ook met relatief eenvoudige stappen - kan verze-
keren van verantwoorde en duurzame aanvoerketens 
hout. Het overbrengen van deze kennis en het verder 
gemeengoed maken van duurzaam hout gebruik is 
hiermee zeer goed onderbouwd.” 

 
 
Waarde van het convenant volgens Lex Raadgever 
(CNV): 
 
“Het heeft meerwaarde voor bedrijven, als zij interna-
tionaal maatschappelijk verantwoord ondernemen 
(IMVO). Het biedt kansen op de markt, voorkomt re-
putatieschade en bedrijven voldoen daarmee tevens 
aan richtlijnen. Door het convenant is er een goed 
beeld van de risico’s op het gebied van onder andere 
sociale- en mensenrechten, milieu en dergelijke, die 
bedrijven lopen in hun toeleveringsketen van hout en 
houtproducten. En er is een handreiking die bedrijven 
helpt te beginnen met het proces van “gepaste zorg-
vuldigheid” in het zaken doen en om het verder te 
ontwikkelen. Het is nu aan bedrijven (en brancheorga-
nisaties) om IMVO een normaal onderdeel van het 
bedrijfsproces te maken en uit te bouwen.”   
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4.4 Versterken van de business case duurzaam bosbeheer 

Partij Afspraken uit Convenant – WG4 Referentie Status 

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

Allen Opzetten van twee pilotprojecten om de business case voor duur-
zaam bosbeheer te bevorderen 

Art. 2.4 Is gerealiseerd in 
2020 / projecten 
lopen 

Convenantspartijen hebben een onderzoek laten uitvoeren door Petra Westerlaan naar hoe het komt dat de business 
case voor duurzaam bosbeheer vaak nog zwak is, en naar de mogelijkheden om deze te versterken, specifiek in de 
lokale context van Ghana, Suriname, Kameroen, Indonesië en Myanmar. Het rapport  “Strengthening the business 
case for sustainable forest management“ laat onder meer zien dat: 

• Duurzaam bosbeheer draagt bij aan het verminderen van bosdegradatie en conversie in andere vormen van 
landgebruik. 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-Timber 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 small-holders, door bijvoorbeeld de kosten van 
certificering te verlagen via technische mogelijkheden, groepscertificering, of community certificering, kan po-
tentieel veel extra areaal onder duurzaam bosbeheer brengen. 

• Tot slot is het vergroten van de vraag naar duurzaam geproduceerd hout een belangrijk aspect van het verbete-
ren 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 gefor-
muleerd.   
FSC Nederland heeft in samenwerking met het secretariaat van het convenant een projectvoorstel geschreven dat is 
ingediend bij het Fonds Verantwoord ondernemen en geaccepteerd. Het wordt door FSC- Nederland verder uitge-
voerd. Het project “Securing and improving the Gabon Timber Chain” behelst het verwerken en op de markt brengen 
van minder gangbare houtsoorten uit de concessie van CEB-Precious Woods middels een partnerschap met 
Wijma in Kampen. Het andere project staat nog in de steigers. Het zal plaats vinden in Bolivia met gemeen-
schapsbossen en Dekker Hout in Nederland. 
 

https://bewustmethout.nl/20190717-report-strengthening-business-case-sustainable-forest-management-_def/
https://bewustmethout.nl/20190717-report-strengthening-business-case-sustainable-forest-management-_def/
https://projects.rvo.nl/project/nl-kvk-27378529-fvof19008/


13 

Eind event 2020 

Het laatste jaar van het convenant werd gekenmerkt door COVID19 wat een enorme stempel heeft gedrukt op de in-
teractie tussen de verschillende convenant deelnemers. Vergaderingen waarbij ook nog in de wandelgangen nog za-
ken besproken werden, waren niet meer mogelijk. Vrijwel alle bijeenkomsten in 2020 zijn digitaal geweest. De grote 
inzet van iedereen heeft er voor gezorgd dat het toch goed afgerond kon worden.  
 
Op 17 december is een afsluitende bijeenkomst georganiseerd.  
 
• Op deze bijeenkomst werd het belang van hout nog eens goed onderstreept door Eric de Munck van Centrum 

Hout. Volgens hem is hout een antwoord in veel prangende kwesties die nu spelen (CO2 uitstoot, stikstof uit-
stoot, cyclisch bouwen).  

• Dit gegeven vormt een mooie brug naar de duo-presentatie van Miranda Mars van FSC-NL en Marten de Groot 
van PEFC-NL. Miranda en Marten lieten een vijftal mooie bos foto’s zien met erbij statements waaruit blijkt wel-
ke doelen PEFC en FSC voor zich zien. 

• Tieme Wanders heeft de doelen en realisaties van het convenant belicht. 
• Hannah Tijmes van het Ministerie van Buitenlandse Zaken reflecteerde op het convenant in licht van het IMVO-

beleid sinds de start van het convenant tot nu. Na evaluatie van het IMVO-beleid is het kabinet tot de nota “Van 
voorlichten tot verplichten: een nieuwe impuls voor internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemer-
schap” gekomen. Hannah Tijmes schetste in het Webinar hoe het kabinet IMVO een plaats wil geven in onder-
nemend Nederland middels een mix van voorlichten tot verplichten, met als kern element een brede due dili-
gence verplichting, bij voorkeur op Europees niveau.  

• Paul van den Heuvel van Centrum Hout liet zien hoe hout belangrijk blijft en hoe er nog steeds doelen zijn om 
het aandeel (vooral tropisch) gecertificeerd hout te vergroten. Vanuit de houthandel blijft er een behoefte om 
verder te werken en te komen tot 100% duurzaam. Een nieuw samenwerkingsverband om de werkzaamheden 
te continueren ziet hij daarvoor als zeer wenselijk. 
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Jaarlijks monitort de VVNH de duurzame herkomst van het geïmporteerde hout dat haar leden op de Nederlandse 
markt hebben gebracht en analyseert Probos deze gegevens.  Uit de rapportage blijkt dat de leden van de VVNH in 
2019 ca. 1,7 miljoen en in 2020 iets meer dan 2 miljoen m3 aan naaldhout, hardhout en plaatmaterialen importeer-
den, waarvan in 2019 91,9% en in 2020 93.7% was voorzien van een certificaat van duurzaam bosbeheer (FSC/PEFC/
STIP/Keurhout). Ten opzichte van 2018 is het aandeel van duurzaam geproduceerd hout op het totaal in 2020 toege-
nomen. De rapportage laat per categorie een ander beeld zien. Bij naaldhout daalde het aandeel van 99,1% in 2018 
naar 98,8% in 2020. Plaatmateriaal laat een stijging zien van 94,5% in 2018 naar 98,2% in 2020. Het gematigd hard-
hout stijgt van 63,6% in 2018 naar 78,6% in 2020. En tot slot stijgt daalt het aandeel duurzaam geproduceerd tro-
pisch hardhout van 63,6% in 2018 naar 65,1% in 2020.  

VVNH-directeur Paul van den Heuvel: ‘Het is mooi dat circa 94% van al het hout en plaatmateriaal dat Nederland bin-
nenkomt uit een duurzaam beheerd bos afkomstig is, oftewel ‘bos blijft bos’. Behoud van bos én duurzaam 
houtgebruik vormen belangrijke pijlers voor een beter klimaat en milieu. Dat is inmiddels breed bekend en zal 
de komende jaren hoogstwaarschijnlijk resulteren in een toename van het gebruik van hout in de bouw. We 
zijn blij dat het ruime duurzame aanbod er is, maar houden aandacht voor verbeteringen en het blijvend stimu-
leren van een consequente vraag naar duurzaam hout.’  

Tabel 1: Vergelijking tussen de geïmporteerde volumes en het aandeel met CoC-certificaat voor duurzaam bosbeheer in 2018, 2019 en 2020.   

  Hoeveelheid (in m3) 

  Naaldhout Hardhout Plaatmateriaal Totaal 

Totaal 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Uit duurzaam 

gecertificeerd 

bos (met 

CoC certifi-

1.016.737 1.018.190 1.112.361 303.403 309.382 319.032 539.734 435.592 616.462 1.794.600 1.762.164 2.047.855 

Aandeel aan-

toonbaar 

duurzaam 

(met certifi-

1.007.165 1.008.992 1.099.353 191.607 192.947 214.341 510.248 417,858 605.611 1.650.246 1.619.797 1.919.305 

  99,10% 99,20% 98,80% 63,20% 62,40% 67,20% 94,50% 95,90% 98,20% 91,90% 91,90% 93,70% 

Tabel 2: Vergelijking tussen de geïmporteerde volumes tropisch en gematigd hardhouten het aandeel met CoC-certificaat voor duurzaam bosbe-
heer in 2018, 2019 en 2020. 

  Hoeveelheid (in m3)   

  Tropisch   Gematigd   

  2018 2019 2020 2018 2019   2020 

Totaal 271.725 268.298 269.550 31.678 40.684   49.482 

Uit duurzaam gecer-
tificeerd bos (met 

172.720 165.626 175.468 18.887 27.321   38.873 

Aandeel aantoon-
baar duurzaam (met 

63,60% 61,60% 65,10% 59,60% 67,2%   78,60% 
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INDIVIDUELE INZET CONVENANTSPARTIJEN 

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. 
 

5.1 Branches 

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

In lijn met het Convenant hebben partners ook andere activiteiten uitgevoerd. In paragraaf 4.3 zijn reeds een aantal 
activiteiten benoemd. Een ander voorbeeld is dat in het branche-verpakkingsplan van de Tuinbranche is opgeno-
men dat ál het hout (ook het pallethout) duurzaam gecertificeerd moet zijn. Vanuit de Emballage Pallet Vereniging 
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.  
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5.2 Overheid 

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) was namens de Nederlandse Rijksoverheid partij bij het Convenant Bevorde-
ren Duurzaam Bosbeheer. Naast de inzet van BZ in de Stuurgroep en werkgroepen heeft BZ zich in het convenant ingezet 
om IMVO te stimuleren. BZ heeft bijvoorbeeld actief deelgenomen aan de werkgroep IMVO, waar een handreiking is 
over de zes stappen van de OESO-richtlijnen. Tijdens het Webinar over de handreiking in december 2020 gaf BZ een toe-
lichting op de nieuwe beleidsnota “Van voorlichten tot verplichten: een nieuwe impuls voor IMVO”. Op basis van evalua-
tie, consultatie en onderzoek concludeerde het kabinet dat vernieuwend beleid nodig is middels een mix van verplich-
tende en vrijwillige maatregelen. Hierbij is het kernelement een brede due diligence verplichting, bij voorkeur op Euro-
pees niveau. Verder zette de overheid zich in om kennisuitwisseling tussen overheidsinkopers te faciliteren middels het 
leernetwerk hout. Hier hebben twee sessies plaatsgevonden gericht op overheidsinkopers, waar één sessie specifiek in-
ging op IMVO.  Ook zet het BZ zich middels het ambassadenetwerk in om bewustwording te creëren met betrekking tot 
IMVO bij het bedrijfsleven in het buitenland. Daarnaast zet de overheid zich in bredere zin in voor het voorkomen van 
ontbossing, bijvoorbeeld in relatie tot de productie van palmolie, soja en cacao. In de Amsterdam Verklaringen werkt de 
Nederlandse overheid samen met acht andere overheden om ontbossing en bosdegradatie tegen te gaan en bosherstel 
te stimuleren in relatie tot agro-waardeketens. De gezamenlijke initiatieven van het samenwerkingsverband zijn gericht 
op vier strategische lijnen: 1. aanmoedigen van EU initiatieven gericht op klimaat, handel en tegen ontbossing; 2. stimu-
leren van een mondiale waardeketenbenadering voor agrarische handelsketens; 3. versterken van de dialoog met de 
belangrijkste consumptie en productielanden; 4. vergroten van monitoring, transparantie en vrijwillige CSR reporting. 
Nederland en de andere leden van de Amsterdam verklaringen hebben hun commitment met betrekking tot ontbos-
singsvrije en duurzame waardeketens herbevestigd middels een nieuwe ambitieverklaring. Verder committeerde de 
overheid om zich in te zetten voor een gelijk speelveld door de resultaten van dit convenant te delen in internationaal 
verband. Zo heeft de overheid de resultaten van KIT-evaluatie van het IMVO-beleid waarin ook dit convenant Duurzaam 
Bosbeheer geëvalueerd is, in bredere fora aangedragen, 
bijvoorbeeld bij de OECD Working Party on Responsible Bu-
siness Conduct en tijdens het UN Forum on Business and 
Human Rights.  

 

Impressie van Kees Hoogendijk van CBM:  

“Dankzij dit convenant hebben we het belang van 

gecertifieerd hout weer onder de aandacht kunnen 

brengen. Dat blijft cruciaal voor het behoud van on-

ze bossen. De inzet van Koninklijke CBM bij dit con-

venant was erop gericht om certificering beter toe-

gankelijk te maken voor onze leden en de admini-

stratieve romp slomp rond certificering sterk te ver-

minderen. Dat is met de formele goedkeuring van 

het STIP certificaat gelukkig toch nog binnen de con-

venant periode gelukt. Daar zijn wij blij mee.” 

https://www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnotas/2020/10/16/van-voorlichten-tot-verplichten-een-nieuwe-impuls-voor-internationaal-maatschappelijk-verantwoord-ondernemerschap
https://www.pianoo.nl/nl/verslagen-leernetwerk-hout
https://www.pianoo.nl/nl/verslagen-leernetwerk-hout
https://www.kit.nl/publication/evaluation-of-the-dutch-rbc-agreements-2014-2020/
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5.3 Vakbonden, Kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties 

De maatschappelijke organisaties participeerden actief aan het Convenant en brachten expertise in bij het begelei-
den van onderzoeken en het vergroten van kennis binnen het Convenant. Daarnaast droegen zij bij aan het aan-
scherpen van de kwaliteitsborging en het stimuleren van transparantie. Op het gebied van communicatie droegen 
maatschappelijke organisaties bij door het belang van duurzaam 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 Buil-
ders and Woodworkers International. Op beide plaatsen is het Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer onder 
de aandacht gebracht. CNV Internationaal heeft in 2018 via een fact-sheet en de website leden geïnformeerd over 
het hoe en waarom van IMVO-Convenanten in het algemeen. Voorts is een informatiebulletin met een monitoring-
sheet over het Convenant Bevorderen duurzaam bosbeheer gemaakt. Ook heeft CNV een stevige trekkende rol ge-
speeld bij het tot stand komen van de handreikingen, de studie naar de lange import keten en het opzetten van een 
webinar.  

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 participatie van inheemse vol-
ken bij duurzaam bosbeheer. Tevens is Leo van der Vlist van het NCIV de bestuurs-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, zo-
als IMVO-risico’s in de keten, beleidsontwikkeling en het organiseren van bijeenkomsten. Both ENDS draagt bij  aan 
informatie op relevante IMVO-thema’s zoals arbeid en gender in de bossector en legt verbinding met andere belen-
dende 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 
doet IUCN 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 International 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 productie van grondstoffen. Hiermee wordt een gelijk speelveld voor de 
koplopers gecreëerd die daarmee niet langer moeten concurreren met bedrijven die de maatschappelijke 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 mitigatie en adaptatie van klimaatverandering. Voor de on-
dertekenaars 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. 
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''Het Convenant Bevordering Duurzaam Bosbeheer bood een goed platform om gezamenlijk - private sector, NGO's en 

overheid - een overstijgend doel na te streven: namelijk een concrete bijdrage aan meer bewustwording, capaciteit en 

concrete invulling van verantwoordelijkheden binnen de houtketen om sociaal en ecologisch verantwoord beheer en 

gebruik van bos en producten uit het bos praktisch, in het veld en binnen verwerking en handel, handen en voeten te 

geven.  

Het is daarbij belangrijk dat de overheid zelf ook meer een proactieve regierol op zich neemt. Dit geld ook voor het in-

koopbeleid van de rijksoverheid en lagere overheden, i.h.b. de gemeenten, en dat van aanbesteders. Het Convenant le-

verde, onder andere, ook het inzicht op dat om duurzaamheid van beheer, verwerking en handel verder te brengen 

meer level playing field - om ‘’free riders’’ te ontmoedigen - een voorwaarde is. Dit vraagt om een stuk regulering door 

de overheid.  

Hierbij kan Nederland het voortouw nemen, waarbij meer samenwerking met andere EU-lidstaten en het VK en andere 

grootafnemers van hout en andere bosproducten zoals India en China, van belang is. Het is daarbij ook belangrijk dat de 

overheid zelf meer een proactieve regierol op zich neemt.  

Het Convenant kwam tot ontwikkeling in een tijdsgewricht dat bossen bovenaan de internationale en nationale politieke 

agenda zijn komen te staan. Dit, vooral vanwege het eenvoudige gegeven dat het onmogelijk is de klimaatdoelstellingen 

van Parijs te behalen zonder duurzame bescherming van bossen als “CO2-sink” en als buffer tegen effecten van klimaat-

verandering. Hierbij dringt zich ook het gegeven op dat om ook op lange termijn verzekerd te zijn van hout, kwaliteits-

hout in het bijzonder, lokaal bosbeheer als leverancier een steeds grotere rol zal gaan spelen.  

Hierbij ligt vaak een forse uitdaging om stapsgewijs tot een betere match te komen tussen lokaal aanbod en eisen van 

(Nederlandse/Europese) afnemers. Het is goed dat het Convenant hierbij volmondig de rol van lokale gemeenschappen 

en bos-afhankelijke volken benadrukte. Een rekensom laat zien dat inheemse gemeenschappen meer dan 500 miljoen 

hectaren bos beheren en beschermen, en daarmee 37 miljoen ton broeikasgasemissie weten te voorkomen - equivalent 

aan 29 maal het totaal aan emissies dat het wereldwijde particuliere wagenpark in de atmosfeer loslaat.  

Bossen vervullen daarbij ook een cruciale rol voor het overleven van meer dan een miljard mensen die direct afhankelijk 

zijn van bosproducten (niet-hout bosproducten) voor voedsel, medicijnen, basisbehoeften en inkomen. Het Convenant 

heeft vanaf dag één benadrukt dat de rol, noden en expertise van lokale bos-afhankelijke volken: inheemse volken, boe-

ren, vrouwenorganisaties e.d. van groot belang is. Het Convenant toont daarbij ook aan dat investeren in lokaal bosbe-

heer en het waarborgen van landrechten van lokale gemeenschappen voorwaarde is om hen in staat te stellen die rol 

ook in de toekomst te continueren '' - Paul Wolvekamp, Both Ends 

Rene Boot van Tropenbos International ziet de resultaten van het convenant als volgt: 

nant mooie resultaten geboekt. Maar om ook elders, en dan met name in de tropen, bij te dragen aan een groter areaal 

duurzaam beheerde bossen moeten we er de komende jaren nog een schepje bovenop doen.
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Rene Boot van Tropenbos International ziet de resultaten van het convenant als volgt: “In Nederland heeft het conve-

nant mooie resultaten geboekt. Maar om ook elders, en dan met name in de tropen, bij te dragen aan een groter areaal 

duurzaam beheerde bossen moeten we er de komende jaren nog een schepje bovenop doen.” 
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Er is binnen het convenant duurzaam bosbeheer veel bereikt, toch blijft er nog wat te wensen 
over. De markt is nog niet 100% duurzaam en het internationaal verantwoord ondernemen is 
nog geen gemeengoed. Het is dus belangrijk dat men blijft werken aan het naleven van de OESO
-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Bedrijven kunnen verder bouwen op het werk 
van het convenant om due diligence in de toeleveringsketen van hout en houtproducten een 
gewoon onderdeel te maken van hun bedrijfsvoering.  

Het belang van hout wordt ook steeds groter. Hout kan een (grote) bijdrage leveren aan de op-
lossing van een aantal acute thema’s.  

Volgens Centrum Hout heeft hout de volgende voordelen: 

Klimaatverandering: Consequent houtgebruik in nieuwbouw kan op korte termijn tot grote re-
ductie van CO2-emissie leiden, nog zonder de opgeslagen CO2 mee te rekenen.  

Stikstofcrisis: Bij bouwen met hout wordt door de eenvoudige bewerkbaarheid, het lage ge-
wicht en de hoge mate van prefabricage veel op transportbewegingen bespaard.  

Woningbouwopgave: Houtbouw wordt in een hoge mate uitermate precies geprefabriceerd. 
Hierdoor wordt de bouwtijd verkort - waardoor snel meer woningen gebouwd kunnen worden - 
gaat de bouwkwaliteit omhoog en wordt veel verkeers- en geluidoverlast voorkomen. 

Behoud en bescherming van bossen: Het toepassen van gecertificeerd (=duurzaam) hout draagt 
bij aan het behoud van bossen en is een belangrijk middel tegen ontbossing.  

Circulariteit: Als belangrijkste hernieuwbare grondstof is hout essentieel voor een circulaire 
economie. 

Een deel van de partijen in het convenant heeft behoefte aan een vervolg. Deze behoefte zal in 
de komende tijd worden uitgewerkt in concrete plannen. 

Doorkijk 2021 en verder 
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036 - 532 10 20  
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http://www.bewustmethout.nl
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