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Bedrijfsleven, vakbonden, maatschappelijke
organisaties en overheid bundelen krachten
voor duurzame houtketen
Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer vandaag ondertekend
Vanmiddag hebben in Den Dolder vertegenwoordigers van de houtsector, de bouw-, meubelen retailbranches, vakbonden, maatschappelijke organisaties en de overheid in aanwezigheid
van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Lilianne Ploumen,
het convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer ondertekend. Dit convenant is erop gericht
om duurzaam bosbeheer te bevorderen en internationaal maatschappelijk verantwoord
ondernemen in de gehele houtketen verder te versterken.
Minister Ploumen: ‘Dit convenant is een belangrijke stap in de goede richting. In 2020 moet
het gebruik van duurzaam geproduceerd hout in heel Nederland vanzelfsprekend zijn en
internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen in de gehele houtketen verankerd
zijn. Dat zal leiden tot verbetering van het milieu en de arbeidsomstandigheden in de
productielanden.’
Internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO)
Arend van Wijngaarden, vice-voorzitter vakbond CNV: ‘Het is zeer waardevol dat we binnen een jaar
helder hebben welke risico’s in de naleving van arbeids- en mensenrechten in de keten onderbelicht
zijn en dat partijen met elkaar bepalen hoe we deze risico’s ondervangen en schendingen
adresseren. Daar ligt voor ons het belang in deze afspraken.’ Met dit convenant willen partijen
verder invulling geven aan IMVO in de houtketen. Het stimuleert dat de verschillende schakels in de
houtketen de opgedane kennis en ervaring met hun due diligence onderzoek naar de sociale en
milieu-impact actief met elkaar gaan delen en gezamenlijk geconstateerde knelpunten oppakken.
Ook zorgt dit convenant ervoor dat in kaart wordt gebracht in hoeverre de Europese
Houtverordening (EUTR) en de huidige certificeringsinitiatieven in lijn zijn met de uitgangspunten
voor IMVO zoals geformuleerd in de OESO-richtlijnen en de UN Guidelines on Business and Human
Rights. Daar waar nog niet afgedekte IMVO-risico’s aan de orde zijn, zullen concrete acties worden
geformuleerd om deze te adresseren. Leo Hartveld, algemeen secretaris vakbond FNV: "Duurzaam
produceren van hout begint bij de mensen die in de bossen werken. Die moeten dat op een veilige
manier kunnen doen en daar voldoende mee verdienen. Met dit convenant kunnen we slechte

arbeidsomstandigheden en andere misstanden in de houtsector sneller aan de kaak stellen en
effectiever aanpakken.’
Het belang van duurzaam bosbeheer
Betrokken partijen willen met dit convenant bijdragen aan duurzaam bosbeheer. Tweederde van alle
biodiversiteit op land komt voor in het bos. Meer dan een miljard mensen zijn afhankelijk van het bos
voor hun levensonderhoud. Duurzaam beheerde bossen dragen bij aan lokale economische
ontwikkeling, gaan klimaatverandering tegen, en houden de biodiversiteit in stand. De business case
voor duurzaam bosbeheer is in veel regio’s in de wereld echter nog niet altijd voldoende sterk
ontwikkeld. Een van de speerpunten van dit convenant is concreet bij te dragen aan het versterken
van de business case voor duurzaam bosbeheer. Paul Wolvekamp, adjunct-directeur Stichting Both
ENDS: ‘Volgens de Wereldbank zijn ca. 1,3 miljard armste mensen direct afhankelijk zijn van bossen
voor hun dagelijks bestaan. Stichting Both ENDS ziet met dit convenant een enorme kans om
duurzame houtoogst en handel te combineren met het in stand houden van bossen door en voor
deze grote groep mensen’.
Activering van de vraag
Het stimuleren van de marktvraag naar hout uit verantwoord beheerde bossen is een andere
prioriteit van het convenant. Betrokken partijen zullen werken aan eenduidige gevalideerde
informatie over de milieuprestaties van hout, zodat een transparante vergelijking met andere
(bouw)materialen mogelijk is. Ook zetten zij een informatiecampagne op voor consumenten en
zakelijke afnemers van hout, met als centrale boodschap dat juist het gebruik van duurzaam
geproduceerd hout voorwaarde is voor de instandhouding van de bossen. Paul van den Heuvel,
directeur van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtonderneming (VVNH):‘Het adagium
use it or lose it, gaat bij uitstek op voor tropisch bos. Door op een duurzame wijze hout te oogsten,
kunnen we tot in lengte van jaren gebruik maken van deze hernieuwbare grondstof. Dit sluit aan bij
de biobased en circulaire economie van de toekomst’.
Betrokken partijen gaan ook aan de slag om de administratieve eisen voor het gebruik van
duurzaam geproduceerd hout te vereenvoudigen, zodat het voor de vele MKB-bedrijven in de
houtketen gemakkelijker wordt hierop over te stappen. Hans Zwaanenburg, directeur van de
Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT): ‘Als we erin slagen de duurzame
keuze een veel gemakkelijker keuze te maken door de administratieve rompslomp hiervoor sterk te
verminderen, kan het gebruik van duurzaam geproduceerd hout in Nederland snel verder stijgen.’
Onder het convenant valt een uiteenlopende reeks houtproducten. Voorbeelden daarvan zijn
bouwhout, zoals spanten voor daken, damwanden, ramen, deuren of bruggen. Maar het
betreft ook meubilair en keukens. Naar schatting hebben de ondernemingen -die toeleveren,
verwerken dan wel distribueren een gezamenlijke omzet van 15 miljard. Het gaat daarbij om
bedrijven die hout en houtproducten importeren, verwerken en/of distribueren.
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