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Voorwoord
Het jaar 2014 biedt in economisch opzicht voor de leden van de VVNH 
weinig verbetering. Voor de VVNH vanuit bestuurlijk oogpunt bezien, gaat 
2014 de boeken in als een tussenjaar. Er is binnen de eigen organisatie hard 
gewerkt aan samenvoegingen en kostenbeheersing.

Het samengaan met de Hibin is op 
onderdelen voortvarend opgepakt, 
maar vergt meer tijd. Dat leidt in 
het zicht van de initiële afgesproken 
fusiedatum van 1 januari 2015 tot een 
gezamenlijk besluit van ons beider 
organisaties meer tijd te nemen. Maar 
de afgesproken gefaseerde weg is 
duidelijk en het pad begaanbaar om 
uiteindelijk het gezamenlijk (hout)
belang te dienen.

In de ledenvergadering van juni laat 
het bestuur weten dat de fusie met 
de Hibin zeker niet is afgesteld, maar 
wel is uitgesteld. Hoewel op de sociale 
onderwerpen zoals pensioenfonds 
en cao goede voortgang is geboekt, 
vergen andere onderwerpen en 
onderdelen simpelweg meer tijd. Met 
minder leden als gevolg van de crisis, 
en daarmee met minder financiële 
armslag uit contributieopbrengsten, 
is het zaak dit proces naar een voor 
beide partijen succesvol resultaat te 
leiden. In een veranderende markt 
verschuiven belangen en prioriteiten. 
Het secretariaat in Almere heeft op 
gebied van organisatiewijzigingen en 
kostenbeheersing goed op de actuele 
situatie geanticipeerd. VVNH-bestuur 
en -directie hebben het jaar benut om 
samen de sectiebesturen en indivi-
duele leden de ledenverwachting 
op dit punt verder helder te krijgen. 
De uitkomsten van deze overleggen 
resulteren in een hernieuwde focus 
voor de VVNH met het fusieproces als 
leidraad. 

Datgene wat de VVNH-leden bindt, is 
het product hout- en plaatmateriaal. 
In de toekomst zal naast een geza-
menlijke cao en pensioenregeling dat 
houtbelang een prominente rol moe-
ten blijven spelen in de activiteiten. De 
vorm waarin dat gebeurt, is constant 
onderwerp van gesprek, vooral 
omdat in tegenstelling tot de bomen, 
de budgetten niet tot in de hemel 
doorgroeien en er (moeilijke) keuzes 
gemaakt moeten worden. Uitgangs-
punt van de fusie met de Hibin is en 
blijft het houtbelang in de toekomst 
zeker te stellen en het op de markt in 
welke vorm dan ook wegnemen van 
belemmeringen van de toepassing 
van hout en plaatmateriaal.

Het is belangrijk de goodwill voor onze 
producten bij voorschrijvers, toepas-
sers en overheden hoog te houden 
en verder uit te bouwen. Dat betekent 
in plaats van het opzetten van brede 
generieke campagnes om de publieke 
opinie te beïnvloeden, voor ons een 
meer gerichte focus op het opruimen 
van obstakels die bemoeilijken of ver-
hinderen dat hout wordt voorgeschre-
ven. In dat kader heeft VVNH zowel 
Europees als nationaal een actieve rol 
in normcommissies, initieert ze on-
derzoek (op gebied van brandklassen 
en brandvertraging), wordt er in de 
Green Deal ‘Bevorderen van duurzaam 
bosbeheer’ actief gewerkt om bij over-
heden en bedrijfsleven aantoonbaar 
geproduceerd hout in Nederland de 
norm te laten zijn. De inspanning van 
alle VVNH-leden tezamen resulteert in 
2014 in 87,7% duurzaam geproduceerd 
hout op de Nederlandse markt. Een 

prachtig resultaat waarmee de inge-
zette stijgende lijn van de afgelopen 
jaren wordt gecontinueerd. 

In de rotsvaste overtuiging dat de 
markt aantrekt en daarmee het hout-
gebruik zal toenemen, gaan wij voort. 
Bestuur, directie en leden werken hard 
aan een toekomstbestendige vereni-
ging en brancheorganisatie waarin 
elk lid zich thuis voelt: van klein tot 
groot en van specialist tot generalist. 
Dat is een voorwaarde om ook in de 
toekomst een aansprekende, repre-
sentatieve branchevereniging te zijn. 
Deel daarom met ons en met elkaar 
uw wensen, ideeën en suggesties op 
dit vlak. De leden zijn en blijven de 
drijvende kracht van onze vereniging. 
De VVNH, dat zijn we met zijn allen. 
Uw belang is ons gezamenlijk belang.

Hierbij dank ik alle bestuursleden, 
leden en de secretariaatsmedewerkers 
voor hun inzet voor onze vereniging. 

Namens het bestuur en directie van 
de Koninklijke VVNH,

Harry Gras, voorzitter. 
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Milieuzaken

DUURZAME IMPORT EN INKOOP 
DOOR LEDEN VAN DE VVNH
Uit de monitoring over heel 2014 en 
de analyse zoals daarvan door de 
Stichting Probos gemaakt, blijkt dat 
de leden van de VVNH tezamen het 
percentage geïmporteerd duurzaam 
hout en plaatmateriaal verder hebben 
verhoogd. Het behaalde percentage 
geïmporteerd duurzaam geprodu-
ceerd hout en plaatmateriaal bedraagt 
in 2014 87,7%. Het overall percentage 
bedroeg in 2013 nog 85,6%. Als ge-
keken wordt naar de productgroepen 
hardhout, naaldhout en plaatmateri-
aal dan worden in 2014 de volgende 
resultaten geboekt: - Naaldhout: 2014: 
96,2% en 2013: 95,9%; - Hardhout: 
2014: 56,3% en 2013: 55,0% en; - Plaat-
materiaal: 2014: 89,2% en 2013: 82,2%. 
De ingezette stijgende lijn van de 
afgelopen jaren is hiermee doorgezet. 
Een prachtige prestatie! De volledige 
rapportage met alle detailinformatie is 
te vinden op www.vvnh.nl.

BEWUST MET HOUT/GREEN DEAL
2014 start voor de Green Deal met 
een bijeenkomst van de stuurgroep, 
gevolgd door een platformbijeen-
komst voor alle ondertekenaars. De 
uitkomsten van de knelpuntenanalyse 
uit 2013 onder de achterban van de 
aangesloten branches, leidt in het 
verslagjaar tot een activiteitenplan.

Een werkgroep onderzoekt de 
mogelijkheden om de handelsketen 
voor duurzaam hout te vereenvoudi-
gen. Bestaande systemen FSC, PEFC, 
Keurhout en de in oprichting zijnde 
ISO-norm worden daarin meegeno-
men, maar ook wordt gekeken naar 
een ander (lees: eenvoudiger) model. 
De werkgroep met Ramon Bus (Jonge-
neel), Robert Koolen (Heijmans), Eric 
Jan Schipper (Intergamma), Nelleke 
Versloot (CBM) en Hans Zwaanen-
burg (NBvT) komt op 25 april en 4 
juli bijeen. Zij denken mee met de 
onderzoeksopdracht om de directe 
en indirecte kosten van bedrijven bij 
handelsketencertificering inzichtelijk te 
maken. De eerste uitkomsten van dat 
onderzoek krijgen de ondertekenaars 
tijdens een platformbijeenkomst op 26 
september voorgeschoteld. 

15 mei vindt er in samenwerking 
met Tropenbos International (TBI) in 
Almere een bijeenkomst plaats om 
misvattingen over het gebruik van 
tropisch hout op te helderen. Een 
aantal TBI-programmadirecteuren uit 
onder andere Suriname en Ghana be-
klemtoont voor een publiek van circa 
veertig personen de toegevoegde 
waarde van duurzaam bosbeheer in 

de tropen en wat er gebeurt als de 
(Westerse) vraag naar tropisch hout 
verder wegvalt. Een verslag van de 
bijeenkomst vindt als persbericht zijn 
weg onder Green Deal-partijen en hun 
achterban.

De knelpuntenanalyse leidt tot een 
artikelenreeks in een aantal relevante 
vakbladen, die het belang van duur-
zaam geproduceerd hout benadrukt 
en een concreet handelingsperspectief 
biedt voor de verschillende schakels 
in de keten. De ondertekenaars van 
de Green Deal gebruiken de artikelen 
tevens in eigen communicatie-uitin-
gen. Ze krijgen tevens een bestendiger 
leven op het centrale informatiekanaal 
van de Green Deal www.bewustmet-
hout.nl.

In 2014 werkt de Green Deal aan een 
nieuwe impuls om het inkopen van 
duurzaam hout bij lagere overheden 
te stimuleren. Deelname aan het 
Inkoperscongres van PIANOo en NEVI 
op 5 juni wordt gebruikt om inkopers 
aan te spreken. Op 1 december houdt 
PIANOo een lunchlezing met duur-
zaam hout als voorbeeldcase. Op 27 
november worden bij Waterschap Ri-
vierenland in Tiel zo’n vijftig personen 
bijgepraat over het duurzaam inkopen 
van hout. 

Naar aanleiding van de algehele 
marktmeting in Nederland naar het 
aandeel duurzaam hout in 2013 is 
een detailstudie uitgezet naar de 
afzetkanalen van niet-gecertificeerd 
(tropische) hout en de motieven 
en beweegredenen van afnemers. 

Inleiding
De Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) is 
de overkoepelende brancheorganisatie van 232 groothandelsbedrijven in 
hout en plaatmateriaal, inclusief filialen. In 2014 importeren de aangesloten 
bedrijven 1,8 miljoen m³ hout*. De meerderheid van alle werknemers in de 
bedrijfstak (circa 3.000) is werkzaam bij VVNH-lidbedrijven.

Verenigingen die gerelateerde bran-
chesegmenten vertegenwoordigen 
zijn als buitengewoon lid bij de VVNH 
aangesloten. Dit zijn de Nederlandse 
Vereniging van Houtagenten (NATA), 
de Algemene Vereniging Inlands 
Hout (AVIH) en de Vereeniging van 
Importeerende Groothandelaren in 
Hout (VIGH).

De VVNH is lid van het Nederlands 
Verbond van de Groothandel (NVG) 
en daarmee verbonden aan het VNO/
NCW. Ook is de VVNH partner van 
MVO Nederland. Door de mondiale 
handel in hout en de herkomst ervan 
is de VVNH actief betrokken bij de Eu-
ropean Timber Trade Federation (ETTF) 
en de Confédération Européenne des 
Industries du Bois (CEI-Bois).

*  Resultaten VVNH-monitoring 2014,  
Probos april 2015 

MISSIE
• De VVNH werkt aan een sterk en 

positief imago van hout en houtpro-
ducten en bevordert een financieel 
gezonde positie van de houtsector 
in Nederland;

• De VVNH stimuleert de handel in 
hout dat aantoonbaar afkomstig is 
uit duurzaam beheerde bossen en 
zorgt ervoor dat de leden rekening 
houden met de belangen van me-
dewerkers en van het milieu, zowel 
in Nederland als in de productielan-
den;

• De VVNH stimuleert het gebruik van 
hout door te investeren in inno-
vaties, nieuwe houttoepassingen, 
onderzoek naar nieuwe houtsoor-
ten, opleidingen en onderwijs;

• De VVNH vervult haar belangenbe-
hartigende rol door een proactieve, 
transparante en constructieve 
opstelling;

• De VVNH hanteert een bindende 
gedragscode voor alle aangesloten 
leden.

GEDRAGSCODE
De missie van de VVNH is vertaald in 
een gedragscode die onder andere re-
gelt dat VVNH-leden uitsluitend hout 
op de Nederlandse markt brengen dat 
voldoet aan de geldende wet- en re-
gelgeving (zowel nationaal als interna-
tionaal overeengekomen). Alle leden 
van de VVNH hebben de gedrags-
code ondertekend. Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen (MVO) is 
daarin de leidraad. De gedragscode is 
te vinden op www.vvnh.nl. 
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Partijen kunnen zo beter worden 
aangesproken en het ondersteunt de 
ontwikkeling van activiteiten op maat. 
Een studie maakt de beschikbaar-
heid en meerprijs van gecertificeerd 
hout inzichtelijk. Naar aanleiding 
van de stuurgroepvergadering op 
29 oktober actualiseert CE Delft de 
in 2009 uitgevoerde studie naar de 
inzet van economische instrumenten 
bij het stimuleren van het gebruik 
van duurzaam geproduceerd hout. 
Destijds kreeg het rapport weinig 
politiek vervolg. De stuurgroep ziet 
meerdere mogelijkheden dit onder-
werp opnieuw in de politieke lobby te 
brengen, zoals de herziening van het 
belastingstelsel. 

De werkzaamheden van de Green 
Deal worden gecoördineerd door 
secretaris Mirjam Wagteveld en uitge-
voerd met financiering van de VVNH 
en NBvT en met cofinanciering van 
IDH The Sustainable Trade Initiative. 
De ondertekenaars van de Green Deal 
(27 organisaties in de hout-, bouw-, 
meubel- en retailketen) komen drie 
tot vier keer per jaar in platformbijeen-
komsten bijeen. Een stuurgroep zet de 
hoofdlijnen uit en telt de leden Koen 
de Snoo (ministerie van Infrastruc-
tuur en Milieu), Cor von Meijenfeldt 
(ministerie van Economische Zaken), 
Hans Stout (IDH), Hans Zwaanenburg 
(Nederlandse Branchevereniging voor 
de Timmerindustrie NBvT) en stuur-
groepvoorzitter, Paul van den Heuvel 
(VVNH). Het centrale communicatie-
kanaal van de Green Deal is  
www.bewustmethout.nl. 

EUROPESE HOUTVERORDENING 
(EUTR) EN TIMBERCHECKER
Controle op de naleving van de 
European Timber Regulation (EUTR) 
is in Nederland ondergebracht bij de 
inspecteurs van de Divisie Landbouw 
& Natuur, onderdeel van de Neder-
landse Voedsel & Warenautoriteit 
(NVWA). Op uitnodiging van de VVNH 
brengen negen inspecteurs, samen 
met projectleider Meriam Wortel, een 
werkbezoek aan Houthandel Van Dam 
in Bunnik. De bijeenkomst staat vol-
ledig in het teken van informatieuit-
wisseling. Wat ervaren de inspecteurs 
en wat ervaart de houthandel van 
de handhaving van de EUTR? In 2014 
controleert NVWA een groot aantal 
importeurs op het naleven van de 
EUTR en op het correct hanteren van 
hun due diligence-systemen. 

Ook milieuorganisaties Greenpeace en 
Wereld Natuur Fonds WWF houden de 
EUTR en het correct naleven ervan in 
het oog. Zo lanceert Greenpeace de 
resultaten van een tweejarig onder-
zoek in de Braziliaanse houtsector. 
Zij constateert dat importeurs van 
Braziliaans hout een groot risico lopen 
illegaal hout te importeren. Eind 2014 
publiceert WNF een rapport van Pro-
bos over de risico’s van de import van 
secundaire houtstromen. Met name 
de leden van collega-organisaties 
CBM, de VWDHZ en Inretail worden 
op deze risico’s gewezen. Beide mili-
euorganisaties attenderen de overheid 
en NVWA op de noodzaak van strikte 
handhaving en verbreding van de 
werkingssfeer van de EUTR. VVNH 
deelt de ervaringen en adviezen van 

de milieuorganisaties met de leden via 
www.timberchecker.nl. 

Sinds VVNH in april 2013 de aanvraag 
voor het Monitoring Organization 
(MO)-schap van TimberChecker in-
diende, zijn er door het begin 2014 
door de Europese Commissie inge-
stelde beoordelingsconsortium van 
consultants tot tweemaal toe aanvul-
lende vragen gesteld. Het consortium 
en betrokken Europese ambtenaren 
krijgen op 2 juli een toelichting op de 
TimberChecker-systematiek. Tegen 
de verwachting in komt de Europese 
commissie in het verslagjaar niet met 
beoordeling van de aanvraag. Deze 
wordt in nu in de eerste helft 2015 
verwacht. 

DUURZAAM INKOPEN - PEFC 
MTCS
Op 2 juni 2014 wordt het rijksinkoop-
beleid voor duurzaam geproduceerd 
hout voor de duur van twee jaar 
aangepast. In plaats van aan alle 
negen principes van de overheids-
meetlat voor duurzaam bosbeheer 
(TPAS) te voldoen, kan hout door 
overheidsinkopers worden ingekocht 
wanneer het voldoet aan zeven van 
de negen principes. Deze aanpassing 
leidt ertoe dat Maleisische hout met 
MTCS-keurmerk onder de paraplu van 
PEFC International door overheidsinko-
pers mag worden ingekocht. Hiermee 
beloont de Nederlandse overheid de 
geboekte resultaten op gebied van 
duurzaam bosbeheer van Maleisië 
en de voorbeeldrol die het land in de 
regio speelt. Maleisië krijgt het verzoek 
MTCS over twee jaar geheel te laten 
voldoen aan de Nederlandse inkoop-
criteria voor duurzaam hout. Zo niet, 
dan vervalt de acceptatie. De VVNH 
spreekt over dit onderwerp met Malei-
sische overheidsvertegenwoordigers 
als minister Dato’ Sri Douglas Uggah 
Embas van Plantation Industries and 
Commodities en secretaris generaal 
YBhg. Datuk Himmat Singh Ralla 
Singh van dat ministerie. 

KEURHOUT 
Een van de belangrijkste aandachts-
punten van Green Deal is het wegne-
men van de praktische belemmerin-
gen die bedrijven bij het hanteren van 
FSC en PEFC ervaren. De door TPAC 
goedgekeurde Keurhoutsystematiek 
en handelsketen (chain-of-custody 
CoC) is hierop nog steeds een zeer 
gepast antwoord. Het aantal Keurhout 
deelnemers bedraagt eind 2014 132 
bedrijven. 

INTERNATIONAAL MAAT-
SCHAPPELIJK VERANTWOORD 
ONDERNEMEN (IMVO)
Hoewel de percentages geïmporteerd 
duurzaam geproduceerd hout jaarlijks 
toenemen zal duurzaam bosbeheer 
in de tropen ook de komende jaren 
de nodige aandacht blijven vragen. 
In juni 2013 stuurt het ministerie van 
Buitenlandse Zaken de notitie ‘Maat-
schappelijk Verantwoord Ondernemen 
(MVO) loont’ naar de Tweede Kamer. 
Als resultaat daarvan brengt accoun-
tantskantoor KPMG in de zomer van 
2014 het risicoprofiel van alle relevante 
in het buitenland opererende Neder-
landse bedrijven in kaart. Zowel VVNH 
als de leden oogsten lof voor hun 
inzet en voortgang, maar het is wel 
zeker dat de handel in tropisch hout 
en plaatmateriaal ook de komende 
jaren hoog op de agenda zal blijven 
staan. 
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Sociale zaken
De Sociale Commissie is in het verslagjaar een aantal malen in paritair 
beraadverband bijeen geweest. In een positieve sfeer is met de bonden 
gesproken over de ontwikkelingen waarvoor de houtbranche zich ziet 
gesteld. Met de opkomst van de 24-uurs economie wordt flexibilisering 
steeds belangrijker. Dit vraagt nieuwe afspraken om bijvoorbeeld chauffeurs 
buiten de files om zonder tijdverlies op hun bestemming te krijgen. Steeds 
meer bedrijven leveren bovendien in toenemende mate aan zelfstandigen-
zonder-personeel die behoefte hebben aan flexibele openingstijden.
VVNH hecht aan een constructieve 
relatie met de bonden en is van me-
ning dat collectieve afspraken tussen 
marktpartijen zowel zorgen voor sta-
biliteit als een gelijk speelveld. In het 
verslagjaar is verder hard gewerkt aan 
de toekomstige totstandkoming van 
een gezamenlijke cao en pensioenge-
bouw met de Hibin.

ARBEIDVOORWAARDEN EN 
SAMENWERKING VVNH EN HIBIN
Op diverse vlakken wordt er samen 
met Hibin en onder de noemer van 
BouwtoeleveringNL het afgelopen jaar 
voortgang geboekt. Vooral op de on-
derwerpen cao’s en pensioenen zetten 
beide organisaties concrete stappen. 

CAO
Op 31 maart 2014 volgt na drie onder-
handelingsronden een cao-principe-
akkoord met de vakbonden. Gezien 
de nog steeds slechte bedrijfsecono-
mische situatie is er geen loonruimte 
om tot een cao te komen. Het akkoord 
wordt dan ook gefinancierd uit de 
vrijval van de zogenoemde optrekre-
geling en een premieholiday voor het 
Fonds O.O.&A. 

De werkgelegenheidsmaatregel ‘Alle 
Hout werkt’ wordt uit laatstgenoemd 
fonds nog één jaar voortgezet. Uit 
het vervallen van de optrekpremie 
wordt een loonsverhoging van 0,5% 
per 31 december 2014 gefinancierd. 
De premieholiday creëert ruimte voor 
een eenmalige uitkering van 1%. De 
leden stemmen in en de gevraagde 
algemeen verbindendverklaring volgt 
op 3 juli 2014. 

BPF
Het bestuur van het Bedrijfstakpensi-
oenfonds Houthandel (BPF) kiest het 
paritair model als nieuw bestuursmo-
del met bestuurszetels voor werkge-
vers, werknemers en pensioengerech-
tigden. Een Verantwoordingsorgaan 
ziet toe dat de belangen van alle gele-
dingen op evenwichtige wijze worden 
behartigd. Voor de benoeming van 
de bestuurszetel pensioengerechtigde 
in dit orgaan schrijft het BPF-bestuur 
verkiezingen uit. Daarnaast bestaat 
er nog een Raad van Toezicht. Het 
BPF-bestuur houdt zich bezig met het 
nieuwe Witteveenkader, dat grenzen 
stelt waarbinnen de pensioenpremie 
aftrekbaar is, en het nieuwe Financieel 
Toetsingskader dat het premie- en 
indexatiebeleid regelt. De pensi-
oenleeftijd wordt per 1 januari 2015 
verhoogd naar 67 jaar, het pensioen-
gevend salaris wordt gemaximeerd op 
€ 100.000,- en het opbouwpercentage 
wordt verlaagd naar 1,875%. De regels 
van het Financiële Toetsingskader 
gaan in op 1 januari 2015, maar uitstel 
van een jaar is mogelijk. Cao-partijen 
besluiten hiervan gebruik te maken 
waardoor de premie niet hoeft te 
worden verhoogd. De maximering van 
het pensioengevend jaarsalaris op € 
100.000,- betekent dat er boven dit be-
drag geen nabestaandendekking is en 
geen opbouw van fiscaal gefaciliteerd 
pensioen. Om de nabestaandendek-
king voor de leden met jaarsalaris-
sen boven de € 100.000,- mogelijk te 
maken, wordt aansluiting gezocht bij 
de Towers Watson Risicopool.

BPF Houthandel en BPF Hibin 
onderzoeken aansluiting bij het 
Bedrijfstakpensioenfonds Meubel. 
Het blijkt voor Hibin om financiële 
redenen niet mogelijk om binnen 
een termijn van enkele jaren mee 
over te gaan. De houthandel wil voor 
een eventuele aansluiting een aantal 
belangrijke punten in de Meubelrege-
ling opgenomen zien. BPF Meubel kan 
hieraan maar deels tegemoetkomen. 
Later in het proces blijkt dat de dek-
kingsgraad van meubel uitgelopen is 
op die van de houthandel, waardoor 
laatstgenoemde een forse inkoopsom 
zou moeten storten. Meubel beraadt 
zich nog op de situatie. De deur voor 
aansluiting is echter nog niet dicht.

SAMENWERKING MET BPF HIBIN
Om vanuit het Bedrijfstakpensioen-
fonds Hibin de samenwerking te 
bevorderen worden Wirt Groen als 
voorzitter en Frans de Boer als be-
stuurslid van BPF Hibin voorgedragen. 
Op 20 oktober besluiten de Sociale 
Commissie van de VVNH en de Com-
missie Sociale Aangelegenheden van 
de Hibin tot een gezamenlijke sociale 
commissie te komen. Het besluit het 
periodiek overleg (Paritair Beraad) 
van houthandel en vakbonden 
gezamenlijk te doen en gezamenlijk 
te onderhandelen vindt toestem-
ming. Ook wordt besloten te komen 
tot één sociaal fonds, waarvoor een 
aparte stichting wordt opgericht. Het 
gezamenlijk Paritair Beraad accordeert 
voortaan de fondsbegroting. In mei 
bespreken sociale partners Hibin en 
houthandel de beoogde harmonise-
ring van arbeidsvoorwaarden (cao en 
pensioenen). Dit resulteert in een door 
alle betrokken partijen ondertekende 
intentieverklaring. Er worden daarop 
twee werkgroepen gevormd: een voor 
de cao en een voor het pensioen. Tij-
dens meerdere vergaderingen worden 
goede vorderingen gemaakt, maar 
één cao en één pensioenregeling blijkt 
nog niet haalbaar.

ARBOCATALOGUS
Cao-partijen besluiten tot een 
arbocatalogus met afspraken tussen 
cao-partijen en SZW over bindende 
normen voor branchespecifieke 
arborisico’s. Daar waar wettelijke 
normen ontbreken, zoals op het vlak 
van dieselemissie in (semi) afgesloten 
ruimtes, kunnen branchenormen een 
oplossing zijn. De risico’s en de maat-
regelen ter beperking ervan zijn reeds 
opgenomen in de arbotoolkit. Die zal 
samen met de huidige normen de 
basis van de arbocatalogus vormen.

DUURZAME INZETBAARHEID
In opdracht van Sivag en voortvloei-
end uit cao-afspraken bezoeken 
medewerkers van Arbo Unie hout-
handels om inzicht te krijgen in de 
mate van bewustwording op het 
gebied van duurzame inzetbaarheid. 
Cao-partijen vinden het belangrijk dat 
werknemers langer gezond, gemoti-
veerd en productief inzetbaar zijn. Uit 
de bezoeken komt in zijn algemeen-
heid naar voren dat iedereen zich 
wel bewust is van het belang van het 
thema. Als zorgpunt is benoemd dat 
het bij medewerkers nauwelijks speelt 
en leidinggevenden niet actief met 
duurzame inzetbaarheid bezig zijn. 
De conclusies, suggesties en adviezen 
van Arbo Unie worden in het Sivag-
bestuur besproken.
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Centrum Hout
Centrum Hout helpt en ondersteunt praktijkgericht en tot in detail 
bij het duurzaam bouwen en ontwerpen in hout. Met een uitgebreid 
dienstenpakket stimuleert Centrum Hout al meer dan zestig jaar het 
verantwoord gebruik van hout en houtproducten in technisch, economisch, 
maatschappelijk en esthetisch opzicht. Sinds 2005 is Centrum Hout een 
sectie van de VVNH. 

HOUTINFORMATIELIJN 
Ondanks de bouwmalaise worden via 
de Houtinformatielijn in 2014 meer 
dan duizend vragen over hout en 
houttoepassingen beantwoord. Deze 
zijn voor het merendeel afkomstig uit 
de houthandel en van architecten. 
Maar ook voorschrijvers, bouw- en 
aanverwante bedrijven, onderwijs en 
(semi)overheden weten de Houtinfor-
matielijn te vinden. De vragen hebben 
grotendeels betrekking op gevelbe-
kleding, brandvoorschriften, fysische 
eigenschappen, duurzaam hout, 
CE-markering en het Bouwbesluit. 
Opvallend is de groeiende behoefte 
aan informatie over verantwoord 
hout, liefst van Europese oorsprong. 
Er wordt op gepaste wijze afscheid 
genomen van de heer Piet Meinen 
die ruim tien jaar de drijvende kracht 
was achter de beantwoording van de 
vragen van de Houtinformatielijn

HOUTCAFÉS 
Om medewerkers in de houtbranche 
te informeren over actuele ontwik-
kelingen, te inspireren en nieuwe 
inzichten te bieden, organiseert 
Centrum Hout een succesvolle reeks 
Houtcafés met een hapje en drankje 
als afsluiting. In het verslagjaar behan-
delde thema’s zijn: constructiehout, 
hout en brand, hout in de gevel, hout 
in buitentoepassingen, milieuaspecten 
van hout, productontwikkeling en 
innovatie en CE-markering en KOMO. 
Gezien het succes worden de Houtca-
fés in 2015 voortgezet. 

INTERNATIONALE HOUTDAG
In het verslagjaar is er nauwe betrok-
kenheid bij de organisatie van de 
Houtdag. De (inter)nationale sprekers 
weten ruim 180 bezoekers te inspi-
reren. Ook worden de Houtprijs en 
WoodChallenge uitgereikt.

HOUTPRIJS 2014 
De Houtprijs kent twee categorieën: 
Houtarchitectuur en Houtinnovatie. 
De jury voor de Houtarchitectuurprijs 
(voorzitter BNA-directeur Fred Schoorl) 
wijst Team CS met het Centraal Station 
te Rotterdam aan als prijswinnaar. De 
eerste prijs in de categorie Innovatie 
gaat naar ‘Opvouwbare sluisdeuren’ 
van RoyalHaskoningDHV. Deze jury 
staat onder voorzitterschap van Jos 
Lichtenberg, hoogleraar Innovatie in 
de bouw van de TU Eindhoven. 

De Houtprijs ontvangt in totaal 59 
inzendingen. De genomineerde 
projecten zijn ingediend voor de Ne-
derlandse Bouwprijs 2015. Inzendingen 
en winnende projecten zijn te vinden 
op: www.dehoutprijs.nl.

WOODCHALLENGE 2014
De studenteninnovatieprijs Wood-
Challenge heeft in het verslagjaar 21 
inzendingen. De jury - onder voorzit-
terschap van Arnold Koomen van Ko-
ninklijke Jongeneel - reikt drie prijzen 
uit in de categorieën meubel, ontwerp 
en onderzoek. Voor het eerst wordt 
de Pen-en-gat Award uitgereikt aan 
Jorick van Otterloo voor zijn onderzoek 
naar de krachtverdeling en sterkte van 
pen-en-gatverbindingen in houten 
sluisdeuren.  
Zie: www.woodchallenge.nl.

BROCHURES
Naast de herziening van Houtwijzer 
Plaatmaterialen en de ontwikkeling 
van de A5-flyer Triplex voor betonbe-
kistingen voor de sectie Plaatmateriaal 
is ook de Houtwijzer ‘Sterktegegevens 
van hout’ volledig herzien met ver-
schillende normen en nieuw sterkte-
onderzoek. De houtwijzer staat op: 
www.houtinfo.nl. 
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SECTORBREDE HOUTCAMPAGNE 
VRIENDEN#VANHOUT
De tv-commercial ‘Echt hout is toch 
het mooist’ wordt in 2014 in mei 
op diverse zenders uitgezonden. 
Tegelijkertijd vindt er een social-
media campagne plaats op Twitter, 
Pinterest en Facebook. Het aantal 
volgers op Twitter stijgt in 2014 tot 
ruim boven de 11.000. Facebook 
wordt sinds de start op 1 januari 2014 
7.900 geliket. Om voor de campagne 
zoveel mogelijk spin-off te genereren 
wordt op 20 maart in Utrecht een 
Vrienden#vanhoutdag georgani-
seerd. Hier wordt onder andere uitleg 
gegeven over hoe men kan aanha-
ken. Halverwege het jaar wordt de 
campagne door de deelnemende or-
ganisaties en door het bestuur van de 
Stichting Vrienden van Hout geëvalu-
eerd. Deze evaluatie resulteert in een 
verdere focus op de houtgebruikende 
doelgroepen en daarop aangepast 
activiteitenpakket. 

LCA-ONDERZOEK BRUGGEN
Op 20 juni 2014 wordt het rapport 
‘Vergelijkende LCA-studie bruggen – 
vaststellen van duurzaamheidscore 
van bruggen uitgevoerd in staal, 
beton, composiet en hout’ vrijgege-
ven voor publicatie. De VVNH heeft 
hieraan meegewerkt. Uit dit vergelij-
kende onderzoek van ingenieursbu-
reau BECO te Rotterdam in opdracht 
van Rijksdienst voor Ondernemers 
(RvO) blijkt dat de houten fietsbrug 
veruit de laagste milieubelasting heeft 
ten opzichte van de andere materialen 
beton-, staal- en composiet. 

HOUTDATABASE.NL EN 
HOUTINFO.NL
De sites houtdatabase.nl en houtinfo.
nl geven achtergrondinformatie over 
hout, houtproducten en bouwen met 
hout. Veel interesse is er voor de hout-
soortbeschrijvingen, balkenschuif, toe-
passingen, plaatmaterialen en eigen-
schappen van hout. De balkenschuif 
is een bewezen en handig hulpmiddel 
voor klanten van de houthandel om 
snel en eenvoudig de balkmaat en/
of hart-op-hart afstand te bepalen 
bij het maken van een woningvloer 
of platdakconstructie. Dit jaar wordt 
de digitale versie geïntroduceerd. De 
beide sites genieten toenemende be-
langstelling. Zo trekt Houtinfo.nl sinds 
de lancering op 1 januari 2014 ruim 
57.000 unieke bezoekers. 

GASTCOLLEGES EN 
TENTOONSTELLING
Bij onderwijsinstelingen op hbo- en 
wo-niveau bouwkunde en civiele 
techniek worden in 2014 in totaal elf 
gastcolleges verzorgd. Opvallend is de 
belangstelling voor de onderwerpen 
rekenen en constructief ontwerpen 
in hout. Daarnaast is er ook aan-
dacht voor houten gevels, duurzaam 
bouwen met hout en een algemene 
introductie over de mogelijkheden van 
bouwen in hout voor eerstejaars stu-
denten bouwkunde. De VVNH richt in 
januari op de TU Delft bij de Faculteit 
Industrieel Ontwerp een nieuwe hout-
tentoonstelling ‘Made of ... Wood’ 
in. Deze toont de mogelijkheden van 
hout en houtproducten met eigen-
schappen als sterkte, duurzaamheid, 
flexibiliteit en nieuwe toepassingen als 

3D-printen. De tentoonstelling wordt 
door vrijwel alle studenten van de 
faculteit bezocht en is onderdeel van 
het curriculum materiaalkunde van de 
eerstejaars. 

CEI-BOIS
In Europees verband spreekt CEI-Bois 
over de duurzaamheidsregelgeving 
in de gebouwde omgeving en hoe 
de houtsector hierin moet opereren. 
Centrum Hout zit in de werkgroepen 
Duurzaamheid en Levenscyclusanalyse 
en becommentarieert namens de Ne-
derlandse houtsector EU-initiatieven 
en voornormen. Europarlementariërs 
ontvangen publicaties over duurzaam-
heid en CO²-reductie. De werkgroep 
adviseert bij de ontwikkeling van de 
EN 16485, de norm die de eisen voor 
hout en houtproducten specificeert in 
het kader van de norm NEN-EN 15804 
‘Duurzaamheid van bouwwerken - 
Milieuverklaringen van producten 
- Basisregels voor de productgroep 
bouwproducten’.
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EUROPESE 
HOUTPROMOTIECAMPAGNE
In Europees verband zijn twaalf landen 
(in)direct betrokken bij het EU-hout-
promotieplan Wood: Growing Cities, 
Centrum Hout zit namens VVNH/ETTF 
in de werkgroep die in 2014 verder 
werkt aan een Europese databank van 
1.000 houtrijke projecten. De werk-
groep werkt aan de Wooddays die op 
23 en 24 september te Brussel worden 
gehouden om nieuw aangetreden 
Europarlementariërs te informeren 
over het belang van de Europese bos- 
en houtindustrie. 

NORMCOMMISSIES
De normcommissie Hout behandelt 
in 2014 het brandvertragend behan-
delen van hout, gevelbekleding en 
vloerbekleding. Bij de TGB Hout-
constructies staan de onderwerpen 
gelamineerd (constructie-)hout, 
sterkte van loofhout en het berekenen 
van sluisdeuren op de agenda. De 
schaduwcommissie Duurzaamheid 
van Bouwwerken discussieert over de 
te gebruiken parameters om duur-
zaamheid te wegen. Vanuit Europa is 
de wens geuit voor meer indicatoren 
en regelgeving voor de grondslagen 
Sociale en Economische duurzaam-
heid. Op het gebied van de sociale 
indicatoren liggen er kansen voor 
gecertificeerd hout.

COMMISSIES EN 
BEOORDELINGSRICHTLIJNEN
Bij de Commissie Toelating (nieuwe) 
Houtsoorten vorderen de richtlij-
nen voor gevelbekleding gestaag. 
De VVNH is tevens betrokken bij het 
vormgeven van een aantal beoorde-
lingsrichtlijnen. De BRL 4103 Gevelbe-
kleding is klaar en beschikbaar. De BRL 
1705 Plaatmaterialen is gereed, maar 
na commentaar uit de markt en aan-
passing voor tenminste een jaar tot 
nader orde aangehouden. Een nieuwe 
BRL Brandvertragende behandelingen 
is in voorbereiding.

BESTUUR 
Het bestuur komt in 2014 viermaal 
bijeen en fungeert tevens als Redactie 
Adviesraad van Het Houtblad. De 
activiteiten van dit bestuur richten 
zich vooral op kennisoverdracht en 
het wegnemen van belemmeringen 
om hout voor te schrijven en toe 
te passen. Gegeven de verande-
rende omstandigheden, waarop in dit 
jaarverslag onder ‘Organisatorische 
zaken’ dieper in wordt gegaan, zal 
het sectiebestuur Centrum Hout eind 
2014 ophouden te bestaan. De pro-
ductgerelateerde activiteiten worden 
overgenomen door de productsecties 
Naaldhout, Hardhout en Plaatmate-
riaal. 
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Naaldhout
Het naaldhoutaanbod is in 2014 uitstekend en ook de prijzen zijn voorzichtig 
bezig aan een opwaartse beweging. De situatie is nog niet goed, maar ook 
zeker niet meer slecht. Hopelijk is er achteraf te constateren dat 2014 het 
voorzichtige begin van herstel inluidt.

MARKTVERKENNING
Mede door het uitblijven van de winter 
kan de naaldhoutsector in Nederland 
een uitstekend eerste kwartaal 2014 
noteren. Die positieve start blijkt ech-
ter over de rest van het jaar niet vast 
te houden. De markt is er momenteel 
gewoon nog te broos voor. Op het 
Russische vlak speelt als gevolg van 
Europese economische sancties tegen 
Rusland een sterke beperking van het 
aantal beschikbare retourvrachten. 
Waar voorheen de transportbedrijven 
hun marge verdienden met de op-
vracht van west naar oost en genegen 
zijn in tegengestelde richting tegen 
lage tarieven retourvrachten hout van 
de kleinere zagerijen mee te nemen, 
is nu schaarste ontstaan. Het betekent 
dat de transportkosten over de weg 
met tientallen procenten stijgen. De 
Baltische Staten en de meer oostelijke 
gebieden van Finland lijden eronder. 

Het aanbod van de Noordse zagerijen 
is over het gehele jaar goed, met een 
piek in de laatste zes maanden. De 
prijzen zitten vooral in de eerste helft 
van het jaar in de lift, met stijgingen 
in het eerste en tweede kwartaal van 
circa twee procent. Helaas valt die 
stijging in het derde kwartaal stil, om 
in het vierde kwartaal terug te zakken 
met eenzelfde percentage. In het 
algemeen geldt echter dat de prijzen 
in het verslagjaar voor de zagerijen 
erg goed zijn. 

Het gunstige effect van licht stijgende 
verkoopprijzen wordt voor de zage-
rijen nog versterkt door gunstige va-
lutaire schommelingen. Met name de 
Zweedse kroon gaat hard onderuit ten 
opzichte van handelsvaluta als Ameri-
kaanse dollar en Brits pond. En omdat 
de euro ook enigszins verzwakt ten 
opzichte van die valuta, delen zowel 
Zweden als Finland als de belangrijkste 
Scandinavische naaldhoutleveranciers 
voor onze markt eenzelfde lot. De 
2014-jaarverslagen van de zagerijen 
tonen dan ook onverminderd goede 
winstcijfers.

Die positieve cijfers laten zich voor 
de Nederlandse naaldhouthandel 
in 2014 niet doortrekken. De markt 
kampt nog immer met overcapaciteit. 
De houtconsumptie van bijna drie 
miljoen kuub in de goede periode van 
2005-2007 hebben we na zes jaar zien 
teruggaan naar circa 2,1 miljoen (dit 
is niet alleen de consumptie gelinkt 
aan de import van de VVNH, maar 
betreft de totale naaldhout consump-
tie in Nederland). En die kwart minder 
consumptie is op geen enkele manier 
gevolgd door een 25%-afname van 
het aantal bedrijven. Sterker nog, het 
aantal verkooppunten stijgt met het 
aantal bouwmaterialenhandels dat 
hout in het assortiment opneemt. We 
hoeven onszelf niet voor de gek te 
houden dat die topjaren ooit weer-
keren, en zullen als houthandel met 
deze zorgelijke situatie moeten leren 
leven. 

Waar een zeer groot aantal verkoop-
punten een nog steeds bescheiden 
marktvolume levert, staan de marges 
onverminderd onder druk. Het alge-
mene prijsniveau voor de Nederlandse 
handel is daarmee structureel al heel 
lang te laag. En dat laat het winstper-
centage op de gerealiseerde omzet 
bij het gros van de bedrijven ook zien. 
Maar laten we niet teveel somberen: 
veel bedrijven blijken in staat in 2014 
ten opzichte van 2013 een bescheiden 
groei te boeken. Het is te hopen dat 
de eerste voorzichtige tekenen in 
2014 wijzen op een herstel. Met een 
toenemende bouwproductie, dalende 
werkloosheidscijfers en een goed 
producenten- en, wellicht nog belang-
rijker, consumentenvertrouwen is er 
reden voor voorzichtig optimisme.
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TECHNISCHE ONDERWERPEN 
Het sectiebestuur Naaldhout zet zich 
ook dit jaar weer in om het aandeel 
duurzaam geproduceerd hout verder 
te laten stijgen tot 100%. Er wordt 
herhaaldelijk gesproken over handels-
ketencertificering van met name FSC. 
Als reactie op het FSC-voornemen een 
Online Claims Platform te introduce-
ren, verwoorden bestuur en andere 
bouwpartijen hun ongerustheid in een 
industriebrief aan FSC International. 
Verder bediscussieert het bestuur met 
diverse partijen een nieuw internatio-
naal naaldhoutcontract (International 
Softwood Contract) dat de producen-
ten eenzijdig neerleggen. Ook wordt 
het onderwerp houtvochtgehalte voor 
hout in prefab elementen opgepakt. 
Verder krijgen de levenscyclusanalyse 
(LCA) van naaldhout, normen en 
naaldhout in stallenbouw aandacht. In 
2014 resulteert de Europese hout-
promotiecampagne ‘Wood Growing 
Cities’ in een toolbox voor aangesloten 
organisaties met daarin factsheets en 
voorbeeldprojecten om bouwen in 
hout te promoten. Aandacht is er ook 
voor de activiteiten van de Stichting 
Kringloop Hout, waar de sectie zitting 
in heeft.

INTERNATIONALE SOFTWOOD 
CONFERENCE (ISC) 
De Internationale Naaldhoutconferen-
tie ISC op 16 en 17 oktober in Berlijn 
wordt namens de VVNH bezocht door 
vertegenwoordigers van sectiebe-
stuur Naaldhout, zijnde de heren W. 
Schnitger en P. Krook. De delegatie 
bestaat daarnaast uit de de heren 
A.J.B. de Jong Luneau (delegatielei-
der), H.A.A.J. Gras en P.A. van den 
Heuvel, zijnde voorzitter en directeur 
van de VVNH. Op de agenda staan on-
derwerpen over marktontwikkeling en 
analyse, de Europese Houtverordening 
(EUTR) en de Europese Houtpromotie-
campagne. 

AFVAARDIGING NBVT-SECTIE 
HOUTSKELETBOUW
Het sectiebestuur Naaldhout con-
solideert haar vertegenwoordiging 
binnen het bestuur van de sectie 
Houtskeletbouw van de Nederlandse 
Branchevereniging voor de Timme-
rindustrie (NBvT). Deze sectie is een 
voortzetting van de Vereniging van 
Houtskeletbouwers (VHSB).

BESTUUR 
In 2014 treedt de heer J.W. (Jan) 
Boudestein (Heuvelman Hout) af en 
wordt hij opgevolgd door de heer G. 
(Gerben) Dijksman (Heuvelman/Jon-
geneel). Gezien de opzegging van het 
VVNH lidmaatschap door Stiho treedt 
de heer Pieter Krook uit het sectiebe-
stuur. 
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Hardhout
Een verwarrend en wisselvallig jaar, zo zal de hardhouthandelaar 2014 willen 
omschrijven. De aanvoer was niet even stabiel, de beschikbaarheid was op 
onderdelen moeizaam. En dat terwijl het mooie voorjaar enkele branches 
zoals de tuinsector buitengewoon goed in de kaart speelde. Van kwartaal tot 
kwartaal ontstaat zo een sterk wisselend beeld. 

MARKTVERKENNING
2014 kenmerkt zich in navolging van 
eerdere jaren door een ‘wat flauwe’ 
handel. In zijn algemeenheid is er over 
het gehele jaar sprake van een wis-
selvallige markt. Echter, afgezet tegen 
2013, is 2014 iets beter. Maar ook dit 
jaar is er sprake van verrassingen, zoals 
de vlucht die de dollar neemt in het 
laatste kwartaal en wat dat betekent 
voor liggende voorraad en voorraad-
posities. Daarnaast vallen in aanbod 
een aantal producties en daarmee le-
veranciers voor de Nederlandse koper 
weg ten faveure van andere gebieden 
in de wereld. De redenen hiervoor 
zijn zeer divers, van EUTR-wetgeving 
tot een veel minder kritische klant-
houding voor geleverd product op 
andere markten dan de Nederlandse 
die zowel in kwaliteit als afmeting het 
neusje van de zalm verlangt. Gezien 
de almaar stijgende kosten (zoals voor 
logistiek) is het rendement een steeds 
belangrijker factor van de bedrijfsvoe-
ring in de productielanden aan het 
worden. Er zijn zo nogal wat onder-
werpen die prijsverhogend werken 
en niet altijd naar de markt door te 
sluizen zijn.

In het Verre Oosten staat de beschik-
baarheid van rondhout door extreem 
nat weer in de eerste helft van het jaar 
onder druk. Tegelijkertijd profiteert 
Maleisië van een exportverbod op 
rondhout van Myanmar en krijgt het 
MTCS-certificaat in 2014 een goedkeu-
ring van de Nederlandse overheid. 
Het meranti verliest al langer terrein 
op sapeli, ook in 2014 als sapeli aan 
een prijsvlucht bezig is. Maar net als 

meranti-leveranciers in opgewekte 
stemming raken, wordt de dollar 
sterker met als gevolg dat ook deze 
houtsoorten fikse prijsverhogingen on-
dergaan. De voorraden meranti op de 
Nederlandse markt zijn relatief laag, 
de bouwproductie is en blijft laag 
en de lagere btw-maatregel voor de 
renovatiesector maakt wel wàt, maar 
toch zeker niet àlles goed. 

De trend voor hout in het algemeen 
en hardhout in het bijzonder verbetert 
de laatste jaren beetje bij beetje door 
campagnes, hulp van overheden en 
imagoverbeterende factoren. En stapje 
voor stapje verbetert daarmee de 
markt, zowel Europees als Nederlands. 
De importcijfers van de Europese Unie 
plussen licht in 2014. De Europese 
import van gezaagd tropisch hard-
hout neemt in zijn geheel met vier 
procent toe, vanuit Maleisië zelfs met 
24 procent. En een beetje meer omzet 
vertaalt zich vaak gelijk in resultaat. Dit 
bevroedt dat er sprake is van een licht 
herstel. 

Ondanks deze lichte Europese groei, is 
het noodzakelijk te blijven werken aan 
imagoverbetering van tropisch hout. 
Niet alleen op gebied van duurzame 
herkomst, maar ook op gebied van 
het op tijd leveren van de gevraagde 
klantspecificaties. Kortom door het 
creëren van stabiliteit in kwaliteit en 
prijs. Producenten in zowel Zuid-
Amerika, Afrika als Azië verdienen bo-
vendien erkenning voor trendmatige 
kostenstijgingen die bij het aantrekken 
van de markt en op langere termijn 
invloed hebben op de prijs. 

Legaliteit is het begin van goed maat-
schappelijk verantwoord zakendoen in 
hout. De EUTR zorgt voor een eerlijk 
speelveld met een gelijke uitgangs-
positie voor alle spelers. En dat is een 
goede zaak. Legaliteit moet serieus 
worden genomen, omdat het uitein-
delijk de eerste stap is op weg naar de 
aantoonbaar duurzame herkomst van 
hout en daarmee van het behoud van 
het houtvak.

Aandachtsgebieden en onderwerpen: 
Het afgelopen jaar is er ruim aandacht 
voor legaliteit en duurzaamheid, 
technische hout- en LCA-onderzoek 
en internationaal maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (IMVO). 

LEGALITEIT EN DUURZAAMHEID
Over de aanvraag die door de VVNH 
onder de noemer ‘TimberChecker’ in 
april 2013 voor het MO-schap bij de EU 
is ingediend, zijn door het ingestelde 
consortium van consultants diverse 
malen aanvullende vragen gesteld. 
Het nut van het MO-schap, bijna twee 
jaar na het indienen van de aanvraag, 
is uitvoerig besproken. Besloten wordt 
de ingediende aanvraag te continu-
eren. Greenpeace houdt de VVNH in 
het verslagjaar goed op de hoogte 
van hun bevindingen in onder andere 
Kongo en Brazilië. De Greenpeace-rap-
porten hierover zijn besproken en aan 
alle leden beschikbaar gesteld. Het 
sectiebestuur is nauw betrokken bij de 
activiteiten van de Stichting Bewust 
met Hout en bij de Green Deal ‘Bevor-
deren van duurzaam bosbeheer’ die 
door deze stichting wordt uitgevoerd. 
Het stimuleren van het gebruik van 
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duurzaam geproduceerd (tropisch) 
hardhout krijgt veel aandacht. De mo-
gelijke inzet van fiscaal economische 
instrumenten om duurzaam geprodu-
ceerd hout te stimuleren wordt met 
instemming van de Stuurgroep Green 
Deal opgenomen in diens uitvoerings-
programma 2015. Ook de status van 
PEFC-MTCS en de goedkeuring ervan 
door de Nederlandse overheid voor 
het duurzaam inkoopbeleid krijgen 
veel aandacht. Voor de zogeheten 
Joint Working Group Nederland-Ma-
leisië bezoekt de Maleisische minister 
Embas op 8 december Nederland. De 
VVNH overlegt vooraf met hem over 
de specifieke Nederlandse PEFC-MTCS-
situatie. Dat er de komende jaren 
aandacht zal blijven uitgaan naar de 
toestand van met name de tropische 
bossen blijkt in het verslagjaar uit de 
aandacht voor het zogeheten Interna-
tionaal Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (IMVO). De VVNH neemt 
op verzoek deel aan de sectorrisico-
analyse die KPMG in opdracht van het 
ministerie van Buitenlandse Zaken 
uitvoert. In 2015 wordt dit verder 
opgepakt. 

TECHNISCHE ONDERWERPEN
De sectie Hardhout buigt zich in 2014 
onder andere over de volgende tech-
nische onderwerpen:

BRANDONDERZOEK
Het brandonderzoek naar hard-
houten loopdekken en vloerdelen 
vindt succesvolle afronding. Voor 
vloeren en dekken van de houtsoor-
ten azobé en massaranduba kan nu 
brandklasse Bfl worden geclaimd. De 

houtsoorten itaúba, bilinga, niové 
en bangkirai krijgen klasse Cfl, de 
strengste Bouwbesluitklasse. De sectie 
keurt het onderzoeksvoorstel naar de 
brandeigenschappen van construc-
tiehoutsoorten voor galerijen goed. 
Dit onderzoek zal in de loop van 2015 
worden uitgevoerd.

HOUTWIJZER STERKTEGEGEVENS 
VAN HOUT
De Houtwijzer sterktegegevens van 
hout wordt aangevuld met de resul-
taten die voortkomen uit Nederlands-
Frans sterkteonderzoek van onder 
andere de TU Delft. TGB bekrachtigt de 
data die de sectie controleert.

PRAKTIJKMIDDAG MECHANISCHE 
STERKTEBEPALING
In een praktijkmiddag bij Boogaerdt 
Hout krijgen belangstellenden uitleg 
van de relatie tussen sterktewaar-
den en een mechanische wijze van 
sterktesorteren. Geert Ravenshorst van 
de TU Delft demonstreert de moge-
lijkheden en onmogelijkheden van 
mechanische sterktebepaling met een 
Brookhuismeter. 

NORMVOORSTEL ESTHETISCH 
SORTEREN LOOFHOUT
In 2014 onderzoekt de normcommissie 
Hout de mogelijkheden van een norm 
voor het op esthetische eigenschap-
pen sorteren van loofhout. Deze 
norm komt naar verwachting in 2015 
gereed. 

LIJST HOUTSOORTEN 
GEVELBEKLEDING
De lijst houtsoorten voor gevelbekle-
ding vordert gestaag. De Commissie 
Toelating nieuwe Houtsoorten (CTH) 
werkt aan een soortenlijst en een over-
zicht van de belangrijkste houteisen 
en -eigenschappen voor gevelbekle-
ding. De sectie Hardhout beoordeelt 
de overzichten op geldigheid en 
praktijkrelevantie.

DE EUROPESE 
KOEPELORGANISATIE ETTF, 
HARDWOOD SECTION
De heren A. Wesselink en P.A. van den 
Heuvel nemen deel aan de vergade-
ringen van de European Timber Trade 
Federation ETTF op 13 juni in Amster-
dam en op 17 oktober in Berlijn. Op de 
agenda staan onder andere het voor-
stel om te komen tot één informatielo-
ket met relevante wet- en regelgeving 
van de EUTR in de diverse tropisch 
houtproducerende landen. Het ETTF-
voorstel hiertoe bij de Internationale 
Tropisch Hardhout Organisatie (ITTO) 
wordt eind 2014 gehonoreerd. 

BESTUURSSAMENSTELLING 
Het sectiebestuur vergadert in 2014 
viermaal. De bestuursleden de heren 
A. (Ad) de Heij en W. (Willem) de 
Bruin treden uit het bestuur terug. Van 
hen wordt tijdens een diner afscheid 
genomen. De heren R. (Ramon) Bus 
en P.F.A.J. (Frank) Habraken treden tot 
het bestuur toe. 
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Plaatmateriaal
Bij het multiplex konden we eindelijk in 2014 een stijgende lijn noteren. 
Helaas was dit bij het plaatmateriaal de enige productgroep. Het board 
stond in navolging van eerdere jaren ook in het verslagjaar wederom  
onder druk. 

MARKTVERKENNING
Het is nog te vroeg om te spreken van 
een kentering, maar de eerste voor-
zichtige signalen van marktverbetering 
zijn er. Maar dan moet je de onder-
linge concurrentieverhoudingen even 
buiten beschouwing laten, want die 
zijn onverminderd hevig. We mogen 
ten opzichte van de magere resultaten 
van 2013 niet klagen, daarentegen 
zou het verbazen als iedere plaatleve-
rancier zich met 2014 tevreden toont. 
De prijsontwikkeling van MDF staat in 
het verslagjaar onder druk. Van een 
echte daling is echter gelukkig geen 
sprake, mede omdat het in Nederland 
gebruikte productgamma afhankelijk-
heid van een beperkt aantal produ-
centen in de hand werkt. Spaanplaat 
staat in mindere mate onder druk, 
terwijl het triplex een lichte stijging 
kan noteren. Met name Aziatisch 
en Zuid-Amerikaans plaatmateriaal 
profiteren daarbij van de fluctuerende 
koers van de Amerikaanse dollar. Voor 
2014 geldt over het algemeen dat de 
voorraadposities tegen een goede prijs 
is in te vullen.

Stilstand is achteruitgang. In de 
crisis zijn leveranciers en verwerkers 
helemaal teruggegaan naar de basis: 
overleven en voorraadcontrole. Na 
een tijd waarin handelaren niet meer 
kiezen voor vijf verschillende produc-
ten maar voor twee of drie uit het 
eigen assortiment, is er in 2014 weer 
sprake van een licht tegengestelde 
beweging. De leveranciers willen (nog) 
beter in kunnen spelen op specifieke 
klantwensen, bijvoorbeeld in het 
betontriplex. Een andere beweging 

is een toenemende vraag van ruw 
naar (semi)gereed product, ook bij 
de groothandel. Het sentiment in de 
markt wordt beter, er is meer roering 
en dat helpt de ontwikkeling. 

De sectie Plaatmateriaal steekt veel 
tijd en energie in het formuleren en 
uitdragen van het juist gebruiken van 
plaatmateriaal. Een goede verwerking 
stimuleert niet alleen de kwaliteit 
maar verlengt ook de levensduur. 
Verwerkingsvoorschriften, dilateren 
& ventileren, maar ook certificering 
blijven onderwerpen die ook in het 
verslagjaar aandacht krijgen en bij 
diverse gelegenheden worden uitge-
dragen. Overigens net als de duur-
zame herkomst van plaatmateriaal uit 
aantoonbaar gecertificeerde bron. 

De marktwensen en -bewegingen 
op milieugebied zijn niet altijd te 
volgen. Er is in het afzetkanaal nog 
veel advieswerk te doen om kennis-
achterstand in te halen. Want waarom 
Eliotti platen uit Zuid-Amerika als 
alternatieven als Europees OSB net zo 
goed, maar vervoerstechnisch veel 
milieu- en prijstechnisch gunstiger 
is? En waarom uit milieuoogpunt de 
productie van platen uit grassoorten 
en tomatenplanten onderzoeken als 
de benodigde hoeveelheid materiaal 
daarvoor de productie overstijgt en 
een OSB-fabriek over het algemeen 
veel dichter bij de grondstofbron 
staat? De toekomst zal gaan over 
het controleren van afvalstromen, 
transportbewegingen en kosten en 
grondstof. De markt heeft nog te 
weinig de kennis, kunde en kwaliteit 

van de plaatmaterialenindustrie op dit 
terrein in de gaten.

Er is veel beroering over het concept 
van de SKH geformuleerde concept-
versie van de BRL 1705: Beoordelings-
richtlijn voor het KOMO certificaat 
voor Triplex. Techniekgebied: E3 Hout-
achtige plaatmaterialen. Deze nieuwe 
BRL introduceert een veel grotere 
mate van kwaliteitsbewustzijn en bor-
ging van minimaal te leveren kwaliteit 
van de industrieel (voor)gecoate plaat 
dan er tot nu toe wordt gevraagd. 
Naar mening van marktpartijen liggen 
de kwaliteitseisen buitenproportioneel 
hoger dan voor een groot aantal toe-
passingen noodzakelijk wordt geacht. 
De BRL scheert triplex van berken en 
Fins vuren over eenzelfde kam als 
bijvoorbeeld het (KOMO) okoumétri-
plex dat in de timmerindustrie veel 
wordt toegepast. Die situatie stelt 
fabrikanten voor problemen zoals een 
duurdere en daarmee ongewenste 
productiesituatie, die naar handel en 
klant prijsverhogend doorstralen. De 
aanscherping van de BRL-eisen is naar 
mening van marktpartijen niet alleen 
onnodig, maar houdt onvoldoende 
rekening met klantvraag en construc-
tiepraktijk. Heftige discussies over 
dit onderwerp leiden ertoe dat een 
nieuwe SKH-commissie in 2015 met de 
problematiek aan de slag gaat.

JAARVERSLAG KONINKLIJKE VVNH 2014 PLAATMATERIAAL

1716



TECHNISCHE EN ANDERE 
ONDERWERPEN
Het bestuur zet zich onverminderd in 
om het aandeel duurzaam geprodu-
ceerd plaatmateriaal in de markt te 
verhogen. In het verslagjaar wordt 
verder aandacht gegeven aan de 
nieuwe douanetarieven binnen de 
Generalised scheme of Preferences 
(GSP), Taric-codes van de Europese 
Gemeenschap, quota voor triplex, de 
Europese Houtverordening (EUTR), 
veranderingen ten gevolge van de 
Europese Verordening Bouwproducten 
(CPR) en verschillende normen en 
beoordelingsrichtlijnen. 

BRL 1705 TRIPLEX
Het sectiebestuur buigt zich ook dit 
jaar over de Beoordelingsrichtlijn 1705 
Triplex en volgt de ontwikkelingen op 
de voet. Zij meldt zich aan voor de 
commissie die werkt aan nieuwe uni-
forme verwerkings- en onderhouds-
voorschriften. Zelf ontwikkelt de sectie 
de brochure ‘Houtachtige Plaatmateri-
alen - eisen en richtlijnen voor gebruik 
en verwerking’. 

INSTRUCTIEFILM TRIPLEX VOOR 
BETONBEKISTINGEN
Op initiatief van de sectie Plaatmateri-
aal wordt dit jaar een tweede instruc-
tiefilm gemaakt. Ging de eerste uit 
2013 over het juiste gebruik van plaat-
materiaal in de gevel, dit keer is de 
aandacht gericht op het juiste gebruik 
van plaatmaterialen in betonbekistin-
gen. De instructiefilm wordt gemaakt 
op de praktijklocatie van Bouwmen-
sen te Beverwijk en behandelt de 
juiste detaillering, voorbereidingen en 
montage van betonbekistingen. De 
film moet bouwfouten voorkomen en 
bijdragen aan het verhogen van de 
kwaliteit. In de Houtwijzer Houtach-
tige plaatmaterialen - richtlijnen voor 
gebruik en verwerking is aandacht 
voor de verwerkingseisen van betontri-
plex. Samen met een verkorte A5-flyer 
Triplex voor betonbekistingen onder-
steunen deze de instructiefilm. Het 
voorlichtingsmateriaal wordt ten tijde 
van de Bouwbeurs 2015 gelanceerd en 
breed in de markt gezet. 

BESTUUR
De heren S.J. (Stephan) van der Hoek 
(tevens vicevoorzitter) en J.N.M. (Jack) 
Mertens nemen afscheid van het 
bestuur. 
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Technische zaken
De sectie Technische Zaken bundelt de kennis voor een duurzame en 
efficiënte manier van houtbe- en verwerking. Zij schept zo voorwaarden 
voor duurzaam en efficiënt houtgebruik en initieert waar nodig onderzoek. 
De sectie vindt het belangrijk dat kansen en uitdagingen in de markt ook op 
technisch vlak door een gespecialiseerde VVNH-sectie voor de leden worden 
gesignaleerd en overkoepelend worden behandeld, zonder overmaat aan 
inschakeling van externe partijen.

Behoorde in het verleden vooral de 
kosteneffectieve productiewijze van de 
machinale afdeling tot het werkveld, 
tegenwoordig is het werkterrein van 
de sectie Technische Zaken verbreed 
met voor de houthandel belangrijke 
onderwerpen als brandvertraging, 
opleidingen, normering en wetgeving, 
houtcomposieten en branchebrede 
voorwaarden voor de optimale, kwali-
tatieve en economisch rendabele ver-
werking van hout- en houtproducten.

BRANDVERTRAGING
De werkgroep Brandvertraging van de 
sectie Technische Zaken zet het onder-
zoek voort naar het brandgedrag van 
geïmpregneerd Western red cedar, 
behandeld met diverse soorten verf. 
Doel is om brandklasse B te halen. 
Hoewel er goede vooruitgang wordt 
geboekt, wordt dit ondanks proeven 
met diverse verfsoorten niet gehaald. 
Ondertussen claimen verschillende 
bedrijven ook op basis van tests over 
producten te beschikken waarmee dit 
wel mogelijk is. De sectie ziet hierdoor 
op dit vlak geen rol meer voor zichzelf 
weggelegd. Initiatieven van een verf-
producent en een product van vlam 
vertragende impregneermiddelen om 
een samengesteld product te ontwik-
kelen blijft de sectie volgen.

ANDERE ONDERWERPEN
De sectie Technische Zaken houdt 
zich bezig met de opzet van een 
branche-erkende opleiding machinale 
houtbewerking, met artikelcodering, 
de voorwaarden voor het vingerlas-
sen en verlijmen van nat hout en een 
overzicht houtsoorten en brandklas-
sen. Een bezoek aan een Amsterdams 
architectenbureau geeft inzicht in de 
mogelijkheden van 3D-printen met 
hout. Boogaerdt Hout is gastheer van 
een bijeenkomst waarin experts de 
mogelijkheden en onmogelijkheden 
van mechanische sterktesortering 
belichten.

BESTUUR 
De sectie vergadert tweemaal en komt 
eenmaal voor een vergadering bijeen 
met het VVNH- bestuur. Door opzeg-
ging van het VVNH-lidmaatschap door 
Stiho treedt Marco Overbeek uit het 
sectiebestuur.
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Organisatorische zaken
2014, een jaar van keuzes. Het voortduren van de crisis noopt tot verdere 
bezinning op de toekomst. De woningbouwsector zal zich de komende jaren 
in ieder geval moeten richten op de wensen van de klant en het renoveren 
van de bestaande woningvoorraad. ‘Durf te kiezen, de VVNH 2015 en verder’ 
is het thema van diverse vergadersessies.

De algemene ledenvergadering op 26 
november stelt de aandachtsgebieden 
voor 2015 vast. Een greep: samen 
met Hibin komen tot één pakket aan 
arbeidsvoorwaarden (cao en pensi-
oen), het continueren van activiteiten 
ter voorkoming en wegnemen van 
belemmeringen om hout en hout-
producten toe te passen. De milieu-
voordelen van hout en houtproducten 
worden breed uitgedragen en onder 
de noemer van Bewust met hout en 
met partners in de Green Deal wordt 
de verduurzaming van de Nederland-
se houtmarkt breed aangepakt.

VVNH-BESTUUR
Het VVNH-bestuur vergadert in 2014 
vijfmaal. Onderwerpen zijn onder an-
dere de samenwerking met Hibin, de 
fusievereniging BouwtoeleveringNL, 
huidige en toekomstige VVNH-activi-
teiten, secretariaatssamenstelling, cao 
en de toekomst van het bedrijfstak-
pensioenfonds voor de houthandel. 
Deze onderwerpen worden elders in 
dit verslag uitgebreid behandeld. 

GEZAMENLIJK OVERLEG VVNH-
BESTUUR MET SECTIEBESTUREN 
Op 17 september vergaderen VVNH-
bestuursleden over de toekomst van 
de vereniging en de activiteiten 2015 
en verder. Samen met adviesbureau 
Schuttelaar & Partners en met als 
thema ‘Durf te kiezen’ wordt gediscus-
sieerd over de nieuwe focus van de 
VVNH. De resultaten van de bijeen-
komst monden uit in een aangepast 
activiteitenpakket en een daarop afge-
stemd budget voor 2015. Deze worden 
tijdens de najaarsledenvergadering ter 
goedkeuring voorgelegd. 

BESTUURSOVERLEG VVNH-HIBIN 
De besturen van VVNH en Hibin 
komen mede ter voorbereiding op de 
ledenvergaderingen van 19 juni op 
21 mei 2014 bijeen. Beide besturen 
bespreken verdergaande samenwer-
king onder de federatieve vereniging 
BouwtoeleveringNL dan wel de 
fusievereniging BouwtoeleveringNL. 
Besloten wordt eerst de federatieve 
vereniging BouwtoeleveringNL verder 
invulling te geven en de leden hier-
over tijdens de ledenvergadering op 
19 juni te informeren. 
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VVNH-LEDENVERGADERINGEN
Aanvankelijk worden er in 2014 met 
het oog op het mogelijk per 1 januari 
2015 fuseren van VVNH en Hibin in de 
fusievereniging BouwtoeleveringNL 
drie ledenvergaderingen gepland. 
Samen met Hibin wordt besloten tot 
annulering van de geplande en reeds 
aangekondigde ledenvergadering van 
24 april. De eerste VVNH-ledenver-
gadering vindt daarmee plaats op 19 
juni bij het KNVB Hotel te Zeist. Leden 
vernemen van bestuur en directie 
achtergronden en details van het be-
stuursbesluit meer tijd te nemen voor 
de vorming van de fusievereniging 
BouwtoeleveringNL. Deze ledenver-
gadering wordt deels gecombineerd 
met de Hibin-ledenvergadering en 
afgesloten met een bespiegeling over 
het wereldkampioenschap voetbal in 
Brazilië door gastspreker en ex-keeper 
van het Nederlands elftal Hans van 
Breukelen.

De tweede ledenvergadering op 26 
november bij Kameryck te Kamerik 
staat in het teken van de 2015-taken 
en -activiteiten van de VVNH. De 
leden keuren het bestuurs- en directie 
voorstel goed om het sectiebestuur 
Centrum Hout op te heffen en de re-
levante activiteiten onder te brengen 
bij de overige sectiebesturen. Met de 
voorstellen en besluiten worden de 
VVNH-activiteiten voor 2015 tot de 
kern teruggebracht. 

SAMENSTELLING VVNH-BESTUUR
De heer A.A.C. (Arnold) Koomen 
treedt terug als VVNH-bestuurslid. 
De heer H.C. (Harbert) van der Wildt, 
commercieel directeur Jongeneel, 
wordt in zijn plaats voor de periode 
van vier jaar voorgedragen. In de na-
jaarsledenvergadering op 26 novem-
ber neemt de heer Koomen afscheid. 
Als dank voor zijn inzet en betrokken-
heid verlenen leden en bestuur hem 
het predicaat erelid. 

BESTUUR VAN (DE 
FEDERATIEVE VERENIGING) 
BOUWTOELEVERINGNL
Het bestuur BouwtoeleveringNL ver-
gadert in 2014 zesmaal. Namens VVNH 
hebben de heren H.A.A.J. (Harry) Gras 
en A.J. (Anne) Schouten zitting in het 
bestuur. De heer Schouten legt eind 
mei zijn bestuurszetel neer en wordt 
met ingang van 1 juni 2014 opgevolgd 
door de heer H.A. (Eric) van Drim-
melen. 

BESTUURSOVERLEG VVNH - NBVT
De delegaties van VVNH- en NBvT-be-
sturen komen op 17 september en 24 
oktober bijeen. Zij informeren elkaar 
over toekomstige beleid en mogelijk 
gezamenlijke activiteiten. 

WIJZIGINGEN VVNH-
SECRETARIAAT
In 2014 wordt afscheid genomen van 
mevrouw Rudia Bodar. Zij is 9 jaar bij 
de VVNH en daarvoor 14 jaar bij de 
Stichting Centrum Hout werkzaam 
geweest. Per 31 december 2014 telt 
het VVNH secretariaat 7,4 fte.s 

LEDEN
Aan het eind van het verslagjaar telt 
de VVNH 116 lidbedrijven met in totaal 
116 filialen.
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Leden
Onze gewaarde leden, stand van zaken 31 december 2014

Houthandel Alblas B.V.
Amsterdamsche Fijnhouthandel
Anders Hout B.V.
Houthandel J.Barkmeijer & Zn. B.V.
Houthandel Marius van den Berg B.V.
Berghoef-Hout B.V.
Beyleveld Houtimport B.V.
Houthandel Boogaerdt B.V.
Houthandel G.C.H.van den Bosch & 
Zn.B.V.
Houthandel Lambert van den Bosch 
B.V.
Bremer’s Houthandel Haarlem B.V.
Hardhouthandel G. Cantrijn B.V.
Houtdrogerij F. Capis B.V.
Cemplaat B.V.
Crooswijkse Houthandel
Van Dam Houtprodukten B.V.
Dekker Hout Den Haag B.V.
Houthandel Delen B.V.
Houthandel Jos Dennebos B.V.
Derlage Junior HOUT V.O.F.
Diederen Hout- en Bouwmaterialen BV
Houthandel Diederen Schinveld B.V.
DLH Nederland B.V.
Houthandel van Dooren B.V.
DPW van Stolk Holding BV
Drieplex B.V.
Van Drimmelen Toelevering B.V.
Hout- en Bouwproducten Van 
Drimmelen B.V
Duurzaam Hout B.V.
E.B. Hout
Eerste Barneveldse Houthandel B.V.
Fibois B.V.
Finex Timber Solutions BV
De Geer Plaatmaterialen BV
Houthandel Geven B.V.
B.V. Houthandel H.C. de Goederen
Gooskens Hout Groep
Houtindustrie Gramsbergen B.V.
B.V. Houthandel v/h F. & G. Gras
Greenwood International BV
H&P West
Haagse Fijnhouthandel B.V.
B.V. Houthandel F. Habraken
B.V. Hard- en Zachthout Import Mij.
Heuvelman Hout B.V.
Hillegomse Houtgroep
Hoogendoorn Hout B.V.

Houthandel Houtex B.V.
Houtplex B.V. Import Hardhout en 
Plaatm
Houtwerf B.V.
Kees van ‘t Hullenaar Hout
Hupkes Houthandel Dieren B.V.
Van Ierssel Houtimport B.V.
Imabo Nobel BMG bv
International Plywood B.V.
Houthandel W. Jacobs B.V.
Koninklijke Jongeneel B.V.
Bouwmaterialenhandel het Klooster
Knape Hout B.V.
Kombi Bouwmaterialen
KoningsBlaauw Houthandel B.V.
Houtimport Kuhn B.V.
Leyenaar Taapken Lamaker B.V.
Leyenaar Taapken Agencies B.V.
Houthandel Looijmans B.V.
Martimber Woodproducts B.V.
Meilink Houthandel en Zagerij B.V.
Houthandel Meppel (Concordia B.V.)
J. Mulder Houtimport B.V.
Mulders’ Houthandel B.V.
NatureWood B.V.
Nielsen Timber & Plywood B.V.
Noordman Hout B.V.
Nordic Timber
NVB Ubbens Delfzijl
Oscar Timber Products
Parren Hout B.V.
Pollemans & Walhof B.V.
PontMeyer N.V. (BA 000)
Precious Woods Europe B.V.
Prohout B.V.
Propex Timber BV
Ralph Zee BV
Rechthout V.o.f.
Regge Hout B.V.
Remerink Group B.V.
Rest Hout Nederland (v/h Tetteroo) BV
RET Bouwproducten 419
Houtimport Reuver B.V.
Houthandel Math. L. Scheijmans B.V.
Houthandel Schmidt
B.V.Houthandel v/h Firma J.D. 
Schuilenga
Jan Smulders Triplex Import B.V.
Houthandel J. Sneek & Zoon B.V.
Gebr. van Soest B.V.

Stiho Groep B.V.
Stora Enso Timber DIY Products B.V.
Van Swaaij Trade International
Timber Trade Connection
Topjoynt B.V.
UPM-Kymmene B.V. Plywood
Houthandel “De Vechtstreek”
BouwCenter Veghel B.V.
Verdouw Gouda Bouwprodukten B.V.
Van Vliet Kastanjehout vof
Voorderhaak B.V.
J.C.van de Voort Houthandel & Zagerij
Wenico Timber Consultancy B.V.
Van der Werf’s Bouwstoffen B.V.
Houthandel Wicherson B.V.
Wijma Kampen B.V.
Withagen Houtprodukten B.V.
Wood Flame Moerdijk B.V.
Woodimex International B.V.
Wood Solutions B.V.
World Timber Products B.V.
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Stand van zaken per 31 december 2014

Erevoorzitters 

C. Boogaerdt
K.W. Kuperus
H.W.F. Scholte
J.N. van de Stadt

Edelid

A.A.C. Koomen

Commissies

BINDEND ADVIES COMMISSIE
J.A.G. van Eimeren (voorzitter)
D. van de Kamp (plv. voorzitter)
Y.R.R.R. de Mul (plv. voorzitter)
M.F. Koopmans
K.W. Kuperus
A.H. Stoit
P. Wiegman

PARITAIR BERAAD HOUTHANDEL
C. Boogaerdt (voorzitter)
W.B. Groen
H.J. van Meerten
P.H. van Heijgen
P.A. van den Heuvel
F. de Boer (secretaris)

SOCIALE COMMISSIE
C. Boogaerdt (voorzitter)
O. van Biezen
W.B. Groen
H.J. van Meerten
A.J. Schouten
A. Wijma
P.H. van Heijgen (namens Hibin)
P.A. van den Heuvel
F. de Boer (secretaris)

Bestuurscolleges 

BESTUUR
H.A.A.J. Gras (voorzitter)
H.A. van Drimmelen
A.J. Schouten
H.C. van der Wildt
A. Wesselink
P.A. van den Heuvel (secretaris)  

SECTIE CENTRUM HOUT 
A. Wesselink (voorzitter)
W. de Bruin (vicevoorzitter)
R. Kwist
F. van Nunen
G. de Ruijter
P.A.A. van der Speld
G.J.P. Ravenhorst (TU Delft) - 
Klankbordgroep
E. Smit (architect) - Klankbordgroep
J.J. de Groot - RAR Het Houtblad
M. Leenders - RAR Het Houtblad
E.D. de Munck (secretaris)

SECTIE HARDHOUT
A. Wesselink (voorzitter)
E.J. Leeuw (vicevoorzitter)
C. Boogaerdt
R. Bus 
P.F.A.J. Habraken 
L.A. Koop
T.J. Trooster
P.A. van den Heuvel (secretaris)

SECTIE NAALDHOUT
A.J.H. van der Heijden (voorzitter)
D.P. Wilkens (vicevoorzitter)
G. Dijksman 
P. Krook
M.J.F. Scheijmans 
W.K. Schnitger 
J. Voet
E.D. de Munck (secretaris)

SECTIE PLAATMATERIAAL
D. Zonneveld (voorzitter)
H.A. van Drimmelen S.J. van der Hoek 
(vicevoorzitter)
C. Hoogendoorn
M. Verbraak
A. Willemsen
E.D. de Munck (secretaris)

SECTIE TECHNISCHE ZAKEN
L. van Oorschot (voorzitter)
J.C.P. de Haan
P.R. Lukas
R. Orth
M.R. Overbeek 
E. Scheffers 
F.A. de Boer (secretaris)

Samenstelling College van Arbiters

HARDHOUTDESKUNDIGEN
C. Boogaerdt
K.W. Kuperus
T.J. Trooster

NAALDHOUTDESKUNDIGEN
J.M.E. van Esser
J.N. Wilkens 

PLAATMATERIAAL-DESKUNDIGEN
R. Broersma
G.J. Jongh 
J. Westland 

NAMENS CENTRALE BOND VAN 
MEUBELFABRIKANTEN
R.J.H. van Dijk 
A. Fijma
P.C. Mulleman

NAMENS NEDERLANDSE 
BRANCHEORGANISATIE VOOR DE 
TIMMERINDUSTRIE
Vacature

JURIDISCHE DESKUNDIGEN
Y.R.R.R. de Mul

JAARVERSLAG KONINKLIJKE VVNH 2014 ORGANISATIE

2322



Colofon
© 2015 KONINKLIJKE VVNH ALMERE

Het jaarverslag 2014 is een uitgave van  
de Koninklijke Vereniging Van Nederlandse 
Houtondernemingen te Almere. 

 
EINDREDACTIE & COÖRDINATIE

Mirjam Wagteveld, VVNH

 
TEKSTREDACTIE

Kees de Vries, Kees de Vries Redactie 

 
ILLUSTRATIES

Jochem Coenen

 
ONTWERP & VORMGEVING

Remco van den Top, Graphius 

Afvaardigingen

ADVIESCOMMISSIE VOOR 
DISPENSATIEAANGELEGEN-HEDEN IN DE 
HOUTHANDEL
F.A. de Boer

BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR DE 
HOUTHANDEL
H.J. van Meerten
W.B. Groen
F.A. de Boer 

CONFÉDÉRATION EUROPÉENNE DES 
INDUSTRIES DU BOIS (CEI-BOIS)
P.A. van den Heuvel 
E.D. de Munck

EUROPEAN TIMBER TRADE FEDERATION 
(ETTF), SECTION HARDWOOD
A. Wesselink
P.A. van den Heuvel 

EUROPEAN TIMBER TRADE FEDERATION 
(ETTF), SECTION PANELPRODUCTS
D. Zonneveld
E.D. de Munck

EUROPEAN TIMBER TRADE FEDERATION 
(ETTF), SECTION SOFTWOOD
H.A.A.J. Gras
A.J.B. de Jong Luneau
P.A. van den Heuvel (secretaris) 

NEDERLANDSE DELEGATIE 
INTERNATIONALE NAALD HOUT 
CONFERENTIE (BERLIJN, OKTOBER 2014)
H.A.A.J. Gras
A.J.B. de Jong Luneau 
P. Krook
W.K. Schnitger 
P.A. van den Heuvel (secretaris)

GESCHILLENCOMMISSIE CAO VOOR DE 
HOUTHANDEL
M.R. Bijl (Indien de VVNH zelf partij 
is, treedt de heer H.W. Groeneweg, 
bestuursvoorzitter CBM, op voor de 
werkgevers)
F.A. de Boer (secretaris)

FEDERATIEVE VERENIGING 
BOUWTOELEVERINGNL
H.A.A.J. Gras
A.J. Schouten
P.A. van den Heuvel (secretaris, samen 
met P. van Heijgen)

HOUT OPLEIDINGS CENTRUM (HOC) 
F.A. de Boer (penningmeester)

MVO-NEDERLAND, PROGRAMMARAAD
P.A. van den Heuvel

NEDERLANDSE VERBOND VAN DE 
GROOTHANDEL (NVG)
P.A. van den Heuvel

NEDERLANDSE BRANCHEORGNANISATIE 
VOOR DE TIMMERINDUSTRIE (NBVT), 
BESTUUR SECTIE HOUTSKELETBOUW
E.D.de Munck

STICHTING BEDRIJFSVERPAKKINGEN 
NEDERLAND (BVNL)
P.A. van den Heuvel (bestuurslid)

STICHTING BEWUST MET HOUT
P.A. van den Heuvel (voorzitter)
Mw. M. Wagteveld (secretaris)

STUURGROEP GREEN DEAL ’BEVORDEREN 
DUURZAAM BOSBEHEER’
P.A. van den Heuvel (voorzitter)
Mw. M. Wagteveld (secretaris)

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, 
OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN 
IN DE HOUTHANDEL (FONDS O.O.& A.)
W.B. Groen
F.A. de Boer 

STICHTING HOUT & MEUBEL
F.A. de Boer (Algemeen Bestuur)

STICHTING KEURINGSBUREAU HOUT 
(COLLEGE VAN DESKUNDIGEN)
D. Zonneveld

STICHTING KEURINGSBUREAU 
HOUT (COMMISSIE TOEPASSINGEN 
NIEUWE HOUTSOORTEN (CTH) / BRL 
WERKGROEPEN)
E.J. Leeuw
O. Pouw
T.J. Trooster
O.S. Smeets (agendalid)

STICHTING KEURINGSBUREAU HOUT 
(COMMISSIE INDUSTRIEEL TIMMERWERK)
H.A. van Drimmelen
(plv. P.A. van den Heuvel)

STICHTING KEURINGSBUREAU HOUT 
(BESTUUR)
H.A. van Drimmelen

STICHTING KRINGLOOP HOUT
W.K. Schnitger

STICHTING NEDERLANDS NORMALISATIE 
INSTITUUT (NEN), NORMCOMMISSIE HOUT
G. Dijksman 
G. Paumen
O. Pouw

STICHTING NEDERLANDS NORMALISATIE 
INSTITUUT (NEN), NORMCOMMISSIE 
DUURZAME GEBOUWEN
O. Pouw

STICHTING NEDERLANDS NORMALISATIE 
INSTITUUT (NEN), TGB COMMISSIE
G.J.P. Ravenshorst, TU Delft
(plv. J.W.G. van de Kuilen, TU Delft)
O. Pouw (agendalid)

STICHTING SERVICE INSTITUUT VOOR 
VEILIGHEID, ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 
EN GEZONDHEID (SIVAG)
W.B. Groen
L.J.H. Fredrix 
F.A. de Boer

STICHTING VRIENDEN #VANHOUT
P.A. van den Heuvel
E.D. de Munck (kernteam)

VERENIGING VAN HOUTDROGERS
F. van Nunen (voorzitter)
O. Pouw (secretaris)

VNO-NCW, PLATFORM GRONDSTOFFEN EN 
PRODUCTEN
P.A. van den Heuvel

Secretariaat

P.A. van den Heuvel (directeur)
F.A. de Boer (secretaris Sociale Zaken/
Technische Zaken)
E.D. de Munck (secretaris Centrum 
Hout, Naaldhout en Plaatmateriaal)
O. Pouw (stafmedewerker Technische 
Zaken)
Mw. M. Wagteveld (stafmedewerker 
Communicatie)
Mw. H. Bergman-Wischnewsky 
(secretaresse/administratie)
Mw. P.A.D. van Leth-Timmer 
(secretaresse/administratie)
Mw. A.A. Olthof-Thakoersingh 
(secretaresse/administratie)
R. Schweitz (administrateur)
P. Loonstra (ICT-manager)
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T 036-5321020
F 036-5321029
E info@vvnh.nl

POSTADRES

Postbus 1380
1300 BJ Almere

BEZOEKADRES

Westeinde 6
1334 BK Almere-Buiten

www.vvnh.nl


