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Inhoudsopgave



De VVNH stelt in dit beleidsplan de 
herkomst van hout centraal. De maat-
schappelijke discussie heeft zich de 
afgelopen twee jaar vooral toegespitst op 
dit thema. De vereniging staat samen 
met andere betrokken partijen voor de 
grote uitdaging om van al het hout 
zekerheid te hebben over de herkomst, 
zodat we in elke stap van de keten 
kunnen werken aan een verantwoorde 
productie.
Onze doelen voor 2009 zijn:

• In 2009 is er zekerheid over de 
herkomst van 100% van het hout dat 
de VVNH-leden verhandelen.

• In 2009 is 75% van het hout dat 
de VVNH-leden importeren en 
verhandelen, aantoonbaar duurzaam 
geproduceerd.

De inzet om de houtproductie verder te 
verbeteren is groot. De Nederlandse 
overheid, de Europese Unie, maatschap-
pelijke organisaties, de houtbedrijven - 
iedereen draagt op eigen manier een 
'houtje' bij. De VVNH ziet in deze inzet 
tevens de waardering voor hout als 
product. Hout is een natuurlijk materiaal, 
heeft unieke kwaliteiten en de toepas-
singsmogelijkheden groeien nog steeds. 
Alle reden dus om de komende jaren ook 
aandacht te besteden aan de mooie 
eigenschappen van dit materiaal en de 
positieve ontwikkelingen in de sector.

In dit beleidsplan evalueert de VVNH 
allereerst de beleidsperiode 2003 -2005 
van het VVNH-beleidsplan Een gezonde 
toekomst voor hout. In hoofdstuk 3 
worden de missie en gedragscode 
behandeld. De gedragscode is in 2003 
na intensief overleg met relevante 
belangenorganisaties totstandgekomen 
en in 2004 door alle leden ondertekend. 
Zij hebben zich hiermee verplicht de 
gedragsbepalingen na te leven en mogen 
derhalve de titel Erkende Houthandel®

voeren. Missie en gedragscode zijn nog 
altijd actueel en worden daarom 
nagenoeg ongewijzigd gehandhaafd. 
In hoofdstuk 4 wordt de herkomst van 
hout ter hand genomen, waarna hoofd-
stuk 5 stilstaat bij onderzoek en innovatie 
en 6 ingaat op promotie en voorlichting. 
De slogan Hou’t bij Hout is inmiddels een 
begrip, en dat biedt mogelijkheden meer 
inhoud en structuur aan de campagne te 
geven. Hoofdstuk 7 bespreekt de 
organisatie van de VVNH met daarin 
elementen als arbeidsomstandigheden en 
communicatie.
Tot slot staat één heuglijk feit vast: in 
2009 bestaat de VVNH honderd jaar en 
die verjaardag wordt natuurlijk gevierd. 
Wij zijn trots op een eeuw lang 
enthousiasme voor hout in verenigings-
verband.

Namens bestuur en directie VVNH
C. Boogaerdt - voorzitter
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1. Inleiding

De VVNH zet zich actief in om maatschappelijk verantwoord ondernemen in de 
houtsector tot gemeengoed te maken. Een gezonde toekomst voor hout. Beleidsplan 
VVNH 2003-2005 heeft hiervoor de route uitgestippeld, die we de komende 
jaren blijven volgen. In het nieuwe beleidsplan dat voor u ligt, concentreert de 
VVNH zich daarom vooral op het uitbouwen daarvan. Daarnaast krijgen echter 
ook aspecten als kwaliteit, onderhoud en toepassingsmogelijkheden van 
hout(producten) de nodige aandacht. De vereniging continueert de komende 
jaren de geslaagde activiteiten, werkt andere die in ontwikkeling zijn, doelgericht 
uit en zet waar nodig nieuwe stappen.



Op 6 februari 2003 overhandigde 
voorzitter Cees Boogaerdt het eerste 
exemplaar van het VVNH-beleidsplan 
2003-2005 Een gezonde toekomst voor 
hout aan Marijke Vos, Tweede Kamerlid 
voor GroenLinks. Het plan was het 
resultaat van een intensief traject, waarin 
de VVNH alle leden en belanghebbende 
organisaties raadpleegde. Het beleidsplan 
is de motor gebleken voor tal van 
initiatieven in de Nederlandse houtsector.
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2. Evaluatie: Een gezonde toekomst 
voor hout 2003-2005

De fundamenten van dit beleidsplan 
werden gevormd door de missie van 
de VVNH en een gedragscode voor 
de leden. Tal van activiteiten zijn 
ontwikkeld om deze missie en gedrags-
code te implementeren. 
In de VVNH-jaarverslagen zijn de 
activiteiten en resultaten uitvoerig 
beschreven.
Hier wordt volstaan met een bondige 
analyse.



Kwantitatieve evaluatie
De afgelopen jaren is de geïmporteerde 
hoeveelheid duurzaam geproduceerd en 
gecertificeerd hout toegenomen. Met de 
jaarlijkse enquête onder de leden zijn de 

4

hoeveelheden met Keurhout, FSC en 
PEFC geïnventariseerd. Werd in 2002 nog 
circa 3000 m3 Keurhout op de markt 
gemeld, over 2004 was dit 40.500 m3.
In 2002 verhandelden de leden ongeveer 

Activiteiten 2003 2004 2005

Opstellen en beschikbaar stellen legaliteitsverklaring

Landendocumentatie Brazilië, Indonesië, Kameroen, Maleisië en de Russische 
Federatie opgesteld en gepubliceerd

Opzetten vraagbaak inzake duurzaam bosbeheer en certificering (Helpdesk 
Gecertificeerd Hout)

Chain of custody ontwikkeld voor legaal hout uit Indonesië

Toolbox met instrumenten voor legaal hout ontwikkeld

Legaliteitsonderzoek aan voor Nederland leverende Indonesische 
houtverwerkende industrie

Project Timber Trade Action Plan (TTAP) for Good Governance in Tropical 
Forestry ontwikkeld en opgestart

Keurhout ontwikkelt verificatieprotocol voor aantoonbaar legaal hout

VVNH-werkbezoek aan Indonesië

Projecten stimulering verantwoord bosbeheer

Jaarlijkse bijeenkomst met relevante maatschappelijke partijen

Jaarlijkse innovatieprijs voor studenten (WoodChallenge)

Samenstellen projectenboek

Inventarisatie technische specificaties van alle relevante houtsoorten

Maatschappelijke paragraaf in VVNH-jaarverslag

Netwerkexcursies

Instellen van een Werkgroep Minder Bekende Houtsoorten gericht op andere 
toepassingen dan geveltimmerwerk

Onderzoek naar zes minder bekende houtsoorten op hun geschiktheid voor 
geveltimmerwerk

Stimuleren Europese CE-markering voor constructiehout

Ontwikkelen website www.vvnh.nl

Persbenadering

Voorbereiden en invoeren erkenningsregeling

Imagocampagne voor professionele en consumentenmarkt

Open dag Erkende Houthandel

Activiteiten gericht op opleidingen en onderwijs

Pilotproject opstarten en opstellen plan van aanpak Arboconvenant Houthandel

Uitvoeren afspraken Arboconvenant Houthandel

Versterken interne organisatie

Tabel 1. Selectie van activiteiten uit de beleidsperiode 2003-2005 
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Figuur 1. Beleidspiramide VVNH

2004 laat zien. De enquête wordt in 
de nieuwe planperiode uitgebreid en 
verbeterd.

Kwalitatieve evaluatie
De afgelopen jaren zijn veel nieuwe 
initiatieven ontplooid. In figuur 1 is een 
selectie van succesvolle initiatieven in een 
piramide verwerkt. 
Deze symboliseert de missie - leidraad 
voor het VVNH-beleid - met activiteiten 
die de missie handen en voeten geven. 
De pijlen in de piramide geven aan 
dat de activiteiten niet eenmalig zijn, 
maar verder worden uitgewerkt of 
gecontinueerd. Ook wordt duidelijk dat 
de vereniging een lange termijnvisie
hanteert, waarin nieuwe beleidsperioden 
op voorgaande beleids jaren zijn 
gestoeld.

19.000 m3 FSC-gecertificeerd hout, 
terwijl dat in 2004 circa 125.000 m3

bedroeg. De hoeveelheid PEFC-gecertifi-
ceerd hout verdriedubbelde in dezelfde 
periode van ± 40.000 naar ongeveer 
135.000 m3.

Deze toename van de totale gerappor-
teerde hoeveelheid gecertificeerd 
hout van circa 25.000 m3 in 2002 naar 
± 300.000 m3 in 2004 is aanzienlijk. 
De getallen geven een duidelijke 
indicatie voor een verder stijgende lijn. 
Keurhout alleen al heeft tot op heden 
het bos beheer van circa 40 miljoen ha 
bos goedgekeurd. Als we daar de 
FSC-bosarealen bij optellen, mag worden 
aangenomen dat er veel meer duurzaam 
geproduceerd hout op de Nederlandse 
markt aanwezig is dan de enquête over 

Beleid VVNH

Missie

2005

2004

2003

Wood-
Challenge

Samen met 
NGO’s voor 

EU-wet

Helpdesk
Gecertificeerd

hout

Toolbox 
legaal hout

Open dag 
Erkende

Houthandel

Legaliteits-
toets

Keurhout

Lancering
nieuwe
website

Werkbezoek 
land van 
herkomst

Stake-
holder-

meetings

Netwerk-
en pers- 
excursies

Promotie-
campagne
‘Hou ‘t bij 

Hout’

Legaliteits-
verklaring

Bedrijfs-
profielen
Houtblad

Maatschap-
pelijke

paragraaf
jaarverslag
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Conclusie
De implementatie van het VVNH-
beleidsplan 2003-2005 Een gezonde 
toekomst voor hout heeft onder andere 
geleid tot een degelijke structuur om te 
werken aan maatschappelijke vraagstuk-
ken. De stapsgewijze benadering via 
gedragscode, legaliteitsverklaringen en 
certificering op basis van legaliteit naar 
aantoonbaar duurzaam geproduceerd 
hout is hierdoor ingezet. Mede hierdoor 
wordt de VVNH nu gezien als een 
organisatie die problemen serieus 
aanpakt, openstaat voor kritiek en 

transparant communiceert. De vereniging 
realiseert zich dat dit positieve imago 
voortkomt uit een goed communicatie-
beleid én concrete resultaten. De huidige 
structuur en uitgezette koers bieden een 
solide basis voor het behalen van goede 
resultaten in de planperiode 2006-2009.



De Vereniging Van Nederlandse Hout-
ondernemingen (VVNH) is de overkoepe-
lende organisatie van circa 300 groot-
handelsbedrijven in hout, herkenbaar aan 
de titel Erkende Houthandel®. De grote 
meerderheid van alle werknemers in de 
bedrijfstak (7.200) is werkzaam bij deze 
bedrijven. Daarnaast zijn enkele verwante 
brancheverenigingen buitengewoon lid: 
de Nederlandse Vereniging van Hout-
agenten, Algemene Vereniging Inlands 
Hout en Vereeniging van Importeerende 
Groothandelaren in Hout.
De VVNH is nauw betrokken bij een groot 
aantal internationale organisaties, zoals 
Union pour le Commerce des Bois Durs 
dans l’UE (UCBD), Union pour le 
Commerce des Bois Résineux dans l’UE 
(UCBR), Union pour le Commerce 
d’Importation de Panneaux en Bois 
(UCIP), Europese Naaldhoutconferentie 
(ESC), Confédération Européenne des 
Industries du Bois (CEI-Bois) en 

3. Missie en gedragscode
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Fédération Européenne du Négoce de 
Bois (FEBO). Als ondernemers-organisatie 
is de VVNH lid van het Nederlands 
Verbond van de Groothandel (VNG).

Missie VVNH
•  De VVNH is een Nederlandse organisa-

tie met een internationaal perspectief, 
passend bij het mondiale karakter van 
de houthandel.

•  De VVNH hanteert een bindende 
gedragscode voor alle aangesloten 
leden en heeft op basis hiervan een 
erkenningsregeling ingevoerd.

•  De VVNH vervult haar belangen-
behartigende rol door een proactieve, 
transparante en constructieve 
opstelling.

•  De VVNH werkt aan een sterk en 
positief imago van hout en hout-
producten en bevordert een gezonde 
positie van de houtsector in Nederland.

•  De VVNH stimuleert de handel in hout 
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dat aantoonbaar afkomstig is uit 
duurzaam beheerde bossen, en zorgt 
ervoor dat de leden rekening houden 
met de belangen van medewerkers en 
van het milieu, zowel in Nederland als 
de productielanden.

•  De VVNH stimuleert het gebruik van 
hout door te investeren in innovaties, 
nieuwe houttoepassingen, onderzoek 
naar nieuwe houtsoorten, opleidingen 
en onderwijs.

Gedragscode
De VVNH-leden hebben onderstaande 
gedragscode ondertekend en zijn 
statutair verplicht deze na te leven. 
Zij mogen het predicaat Erkende
Houthandel® voeren. De VVNH heeft een 
sanctiesysteem, als leden een of meer 
bepalingen niet naleven. Ook is een 
klachtensysteem opgezet om klachten 

1 Zie Bijlage 1. Het gehele systeem staat beschreven in de VVNH-statuten. Zie tevens www.vvnh.nl.

van derden omtrent de gedragscode te 
behandelen1. Jaarlijks rapporteren alle 
leden hun activiteiten aan het VVNH-
secretariaat. Op basis hiervan schrijft 
de vereniging de ‘maatschappelijke 
paragraaf’ in haar jaarverslag. 

1. De VVNH-leden brengen uitsluitend 
hout op de Nederlandse markt, dat 
voldoet aan de geldende wet- en 
regelgeving (zowel nationaal als 
internationaal overeengekomen). 

2. De VVNH-leden verhandelen bij 
voorkeur hout dat aantoonbaar 
afkomstig is uit duurzaam beheerde 
bossen.

3. De VVNH-leden zetten zich constructief 
in voor ontwikkelingen die leiden tot 
meer gecertificeerd hout op de 
Nederlandse markt.

4. De VVNH-leden zoeken naar nieuwe 
herkomstgebieden met een duurzaam 
bosbeheer.

5. De VVNH-leden stellen zich transpa-
rant, constructief en open op voor 
zaken als herkomst, wijze van kap, 
ontwikkeling bosgebied, biodiversiteit 
en andere actuele onderwerpen.

6. De VVNH-leden spannen zich in het 
hoge niveau van arbeidsomstandig-
heden en -voorwaarden in Nederland 
te handhaven. 

7. De VVNH-leden onderschrijven het 
belang van gedegen communicatie en 
promotie van hout en leveren daarvoor 
desgewenst informatie aan. 



De leden van de VVNH hebben zich door 
het tekenen van de strikte gedragscode 
verplicht uitsluitend legaal hout op de 
markt te brengen en bij voorkeur hout te 
verhandelen, afkomstig uit aantoonbaar 
duurzaam beheerde bossen. 
De VVNH heeft actief stappen gezet om 
haar leden hierin te ondersteunen en 

4. Herkomst: de wortels van hout
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Hoofddoelstellingen
• In 2009 is er zekerheid over de herkomst 

van 100% van het hout dat de VVNH-leden 
verhandelen.

• In 2009 is 75% van het hout dat de 
VVNH-leden importeren en verhandelen 
aantoonbaar duurzaam geproduceerd.

Subdoelstellingen per productsectie
• Naaldhout: in 2009 is 100% van het 

naaldhout dat de leden importeren, 
aantoonbaar duurzaam geproduceerd. 

• Hardhout: in 2009 is 50% van het tropisch 
hardhout dat wordt geïmporteerd, 
aantoonbaar legaal geproduceerd en 25% 
van al het hardhout aantoonbaar duurzaam 
geproduceerd.

• Plaatmateriaal: in 2009 is 75% van het 
geïmporteerde plaatmateriaal aantoonbaar 
duurzaam geproduceerd.

intensiveert dat de komende jaren waar 
nodig.

De VVNH constateert dat momenteel veel 
aandacht uitgaat naar het uitbannen van 
illegale houtkap. Illegaliteit is een urgent 
probleem dat initiatieven, gericht op 
duurzame houtproductie, ondermijnt. 
Benadrukt moet echter worden dat de 
legaliteit van het overgrote deel van het 
hout in Nederland niet ter discussie staat 
en dat het percentage dat duurzaam is 
geproduceerd, toeneemt. Zonder afbreuk 
te doen aan haar inspanningen om van 
al het hout de herkomst te kennen, 
besteedt de VVNH de komende jaren ook 
veel aandacht aan houtsoorten en aan 
productiegebieden waar duurzaamheid 
vanzelfsprekend is.

Aantoonbaar legaal geproduceerd 
hout
Hout dat niet volgens geldende nationale 
en internationale wet- en regelgeving 
op de markt komt, doet afbreuk aan 
verantwoord bosbeheer en vormt een 
bedreiging voor bossen als natuurlijke 
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hout van illegale herkomst aan te pakken. 
De VVNH kiest voor een systematische 
aanpak, zoals zij dat in 2004 met 
Indonesië is begonnen, te weten: 
(1) overleg met belangenorganisaties 
in Nederland en het betreffende land; 
(2) controleren van leveranciers op 
legaal produceren; (3) identificeren en 
inventariseren van instrumenten om 
legaal van illegaal hout te onderscheiden; 
(4) samen met leveranciers/producenten 
inzichtelijk maken en opheffen van 
tekortkomingen; (5) opzetten van een 
door een certificerende instantie te 
controleren houthandelsketen (chain of 
custody), met als resultaat: (6) importe-
ren van aantoonbaar legaal hout. 
Deze aanpak wordt de komende jaren 
geïmplementeerd, afgestemd op de 
nationale situaties in vier tropische 
landen: Indonesië, Maleisië, Kameroen 
en Gabon. In deze voor de Nederlandse 
markt relevante exportlanden staat de 
legaliteit van hout ter discussie. 

hulpbron. Het stimuleren van legaal hout 
komt de vrije markt ten goede en zorgt 
voor een realistische prijsvorming. 
De schattingen over het aandeel illegaal 
hout lopen sterk uiteen, afhankelijk van 
land en geraadpleegde bron. Duidelijk 
is evenwel dat dit probleem om een 
energieke en mondiale aanpak vraagt. 
Het creëren van een aantoonbaar legale 
houtproductie heeft hoge prioriteit 
binnen de VVNH. Op basis van de eerste 
bepaling uit de gedragscode is het 
volgende standpunt opgesteld:

De VVNH is tegen de import van illegaal 
gekapt hout en vóór een internationale, 
mondiale aanpak van het probleem en 
vóór een wettelijk importverbod van 
illegaal hout op Europees niveau.

De VVNH zet actief stappen om dit te 
bereiken en ontwikkelt samen met voor-
aanstaande nationale en internationale 
organisaties methoden om de handel in 
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De illegaliteitsproblematiek heeft vele 
oorzaken en kent vele belanghebbenden. 
Met elkaar maken ze dat de geschetste 
VVNH-aanpak op wereldschaal - in het 
gunstigste geval - slechts als verontrus-
tende noodkreet wordt opgemerkt. 
Aangezien de VVNH zich helaas niet 
breder kan maken dan het zakelijk belang 
van de leden in de producentenlanden 
strekt, is haar greep op het probleem 
beperkt. Een importverbod van illegaal 
gekapt hout op Europees niveau zou de 
greep op het onderwerp vergroten en het 
noodsignaal in een serieuze stimulans 
veranderen.

Keurhout 2: legaliteitstoets
Hoewel de primaire verantwoordelijkheid 
inzake illegaliteit bij het betreffende land 
ligt, doet de VVNH al het mogelijke 
om het probleem te helpen oplossen. 
Vooral in het aantoonbaar maken van 
de houtherkomst kan zij een rol spelen. 
Zonder zekerheid daarover is het 
onmogelijk vast te stellen of het legaal of 
duurzaam is geproduceerd. Producenten 
die kunnen aantonen dat hun hout 
legaal is geproduceerd (via een certificaat 
of verklaring), kunnen worden gecontro-
leerd met de legaliteitstoets van 

Keurhout, ontwikkeld in opdracht van de 
VVNH. Deze stelt de houtsector in staat 
de legaliteit van hout business-to-business 
naar Nederlandse maatstaven te 
controleren. De toets biedt oplossingen 
voor het ontbreken van eenduidige wet- 
en regelgeving en/of het niet-adequaat 
handhaven daarvan in de aandachts-
landen. Het systeem beantwoordt de 
vraag naar aantoonbaar legaal hout.

Verantwoordelijkheden in perspectief
De VVNH blijft realistisch: de Nederlandse 
aanpak betekent niet direct het einde 
van de illegale houtkap in de productie-
landen. Zo liet het Wereldnatuurfonds 
met het onderzoek China’s Wood Market, 
Trade and the Environment (WNF, 2005) 
zien dat de vraag naar hout en hout-
producten in China snel toeneemt. 
Er moet alles op alles worden gezet om 
te voorkomen dat de groeiende vraag 
gepaard gaat met een hogere illegale 
kap in andere landen. 
Bijgaande grafiek geeft de import-
verhoudingen in de wereld weer. Met een 
vijftiende plaats is Nederland op het 
wereldtoneel een relatief kleine speler. 
Echter, in tegen stelling tot enkele andere 
landen hanteert de VVNH een gedrags-

Figuur 2: Bron FAO 2002

2 Keurhout is de poortwachter voor het beoordelen van certificaten voor aantoonbaar legaal en aantoonbaar 
duurzaam geproduceerd hout. Zie tevens www.keurhout.nl.
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Duurzaam bosbeheer en houtkeurmerken, 
de stand van zaken (Centrum Hout, 2005) 
blijkt dat Nederland samen met het 
Verenigd Koninkrijk en Duitsland kop-
loper is in het gebruik van duurzaam 
geproduceerd hout. Medio 2005 is naar 
schatting 12-13% op de Nederlandse 
markt aantoonbaar duurzaam geprodu-
ceerd. Het grootste deel daarvan vindt 
zijn weg naar toepassingen in de grond-, 
weg- en waterbouw, gevolgd door 
woningbouw. Maar ook in andere 
sectoren begint het gebruik door te 
dringen. De jaarlijkse toename van het 
marktaandeel aantoonbaar duurzaam 
hout is de verdienste van zowel hout-
handel, boseigenaren, afnemers, milieu-
organisaties als over heden.

In het Nationaal Milieubeleidsplan 4 
(NMP4) is als doelstelling 25% duurzaam 
geproduceerd hout (in de bouw) in 2005 
geformuleerd. Eind 2004 heeft de 
ministerraad voor overheidsinstanties 
een strenger inkoopbeleid van duurzaam 
geproduceerd en legaal hout aan-

code die strenge eisen stelt aan de 
houtimport.

Deze gedragscode stimuleert de legale 
productie van hout, en de initiatieven die 
eruit voorvloeien, stellen een voorbeeld 
voor andere landen. Figuur 2 toont dat 
met het importvolume EU-lidstaten 
gezamenlijk een vuist op wereldschaal 
kunnen maken. Vandaar dat de VVNH-
inspanningen mede gericht zijn op 
samenwerking met Europese collega-
organisaties.

Aantoonbaar duurzaam 
geproduceerd hout
De aandacht voor legale houtproductie 
doet soms vergeten dat er volop landen 
zijn, waar de legaliteit en duurzame 
houtproductie niet ter discussie staan, 
zoals Europees hout uit landen waar de 
wet- en regelgeving streng wordt 
gehandhaafd. Het stimuleren van 
aantoonbaar duurzaam geproduceerd 
hout uit deze gebieden staat hoog op de 
agenda van de VVNH. Uit het rapport 

Continent

Certificerings-
initiatief

Europa

(x miljoen ha)

Noord-
Amerika

(x miljoen ha)

M- & Z-
Amerika

(x miljoen ha)

Afrika

(x miljoen ha)

Azië

(x miljoen ha)

Oceanië

(x miljoen ha)

Totaal 
areaal

(x miljoen ha)

ATFS - 10,50 - - - - 10,50

CSA - 63,76 - - - - 63,76

FSC 34,15 20,90 8,06 1,69 1,07 1,29 67,16

MTCC - - - - 4,73 - 4,73

PEFC 56,37 116,76 2,41 - - 5,17 179,71

SFI - 53,00 - - - - 53,00

CERTFOR - - 1,53 - - - 1,53

CERFLOR - - 0,88 - - - 0,88

Overige - - - 1,48 - - 1,48

Totaal 89,52 148,16 12,00 3,17 5,80 6,46 265,11
% van het totaal 34 56 4,5 1 2 2,5

Bron: Rapport Duurzaam bosbeheer en houtkeurmerken, de stand van zaken (Centrum Hout, 2005).

Tabel 2. Gecertificeerd areaal bos per certificeringsinitiatief (stand per december 2005)



gekondigd. De VVNH heeft het streven 
van 25% al in het vorige beleidsplan 
opgenomen en richt zich voor 2009 op 
een verdrievoudiging.

Notitie ‘Houtcertificering en 
Duurzaam Bosbeheer’ 
(LNV, febr.1997) geactualiseerd 
De notitie, beter bekend als ‘de minimum-
eisen van de Nederlandse overheid’, die 
Keurhout als meetlat voor duurzaamheid 
hanteert, wordt sinds januari 2002 
geactualiseerd. Bij de vaststelling van dit 
beleidsplan was er bij de verschillende 
betrokken bedrijfslevenpartijen, waar-
onder de VVNH, de ngo’s en overheden, 
nog geen overeenstemming over de 
inhoud van het document, ‘de BRL’, 
en de structuur waarbinnen de BRL als 
instrument zou moeten worden 
gehanteerd. Het uitgangspunt van de 
VVNH in het overleg is van begin af 
aan geweest dat de duurzaamheids-
certificaten die door Keurhout in het 
verleden zijn goedgekeurd, in principe 
over de meetlat van de BRL zouden 
moeten komen. Immers het diskwalifice-
ren van door Keurhout goedgekeurde 
certificaten zou een aanscherping en 
géén actualisatie van de meetlat 
impliceren. De VVNH is voor duidelijkheid 
in de markt en daarmee voor een 
werkbare BRL en structuur. Of de BRL er 
gaat komen en zo ja, hoe deze in de 
praktijk zal worden gehanteerd, zal in 
2006 duidelijk worden. Zolang er geen 
beter en werkbaar alternatief is, hanteert 
de VVNH de door Keurhout ontwikkelde 
systematiek.

Keurhout: duurzaamheidstoets
Voor de eisen waaraan een duurzaam 
beheerd bos moet voldoen, hanteert de 
VVNH de bovengenoemde minimum-
eisen van de overheid (LNV, febr.1997). 
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In tabel 2 staan de belangrijkste 
certificeringsinitiatieven opgesomd.

In volume spant PEFC de kroon, gevolgd 
door FSC, CSA en SFI. Tabel 2 schetst ook 
de functie van Keurhout: orde scheppen 
in de veelheid van certificaten op de 
markt. Aan de hand van de minimum-
eisen van de overheid stelt Keurhout vast 
of een certificaat dat op de Nederlandse 
markt verschijnt, deugt: een duurzaam-
heidstoets. Als dit waar blijkt, mag 
het hout worden voorzien van het 
Keurhout-logo. (Ver)kopers hebben zo de 
zekerheid dat het hout aantoonbaar 
duurzaam is geproduceerd. Het College 
van Deskundigen van Keurhout dat de 
voorgelegde certificaten beoordeelt en al 
of niet goedkeurt, is een zelfstandig en 
onafhankelijk lichaam. De VVNH heeft de 
verantwoording voor algemene bestuurs-
taken. De duurzaamheidstoets en de 
eerder genoemde legaliteitstoets maken 
dat Keurhout een compleet pakket (zowel 
legaal als duurzaam) kan aanbieden. 
Ook vanuit Europa is interesse voor het 
concept getoond.

Naast de VVNH gebruiken ook andere 
partijen hun invloed om de hout-
productie verdergaand te verbeteren. 
Te noemen zijn onder andere de Europese 
Unie met de implementatie van het 
FLEGT-beleid (Forest Law Enforcement, 
Governance and Trade), de Nederlandse 
overheid met, zoals hierboven aan-
gegeven de Beoordelingsrichtlijn (BRL) 
voor de certificering van duurzaam 
bosbeheer, verschillende maatschappe-
lijke organisaties met diverse acties en 
campagnes waarmee aandacht is en 
wordt gevraagd voor illegaliteit, en de 
politiek met wetgeving, zoals het 
initiatiefwetsvoorstel van Marijke Vos.
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De beurs Hout in Ahoy’ te Rotterdam 
en de Bouwbeurs in Utrecht laten goed 
zien wat onder innovatie kan worden 
verstaan: nieuwe houttoepassingen, 
houtverduurzamingstechnieken of de 
introductie van nieuwe houtsoorten. 
Met haar drang tot innoveren anticipeert 
de sector op deze ontwikkelingen. 

5. Onderzoek en ontwikkeling: 
het belang van vooruitgang

Hoofddoelstelling
•  De bestaande houttoepassingen behouden en nieuwe houttoepassingen voor de bouwsector creëren 

en stimuleren.

Subdoelstellingen
• In 2007 zijn de mogelijkheden voor hout in de renovatiesector bekend en in 2009 is het houtgebruik 

in deze sector met 15% toegenomen ten opzichte van 2004.
• In 2009 is het assortiment geschikte houtsoorten voor toepassingen in de bouwsector met 10% 

toegenomen ten opzichte van 2004.

Neem de onderzoeken naar nieuwe 
geschikte houtsoorten, waardoor het 
assortiment toeneemt en de druk op 
schaarsere soorten afneemt. Daarnaast 
zijn er de productinnovaties, waardoor 
nieuwe toepassingen ontstaan en nieuwe 
markten opengaan.
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Meerjarenprogramma onderzoek 
en ontwikkeling
Om richting te geven aan de onderzoeks-
activiteiten, heeft de VVNH in overleg 
met haar leden een meerjarenprogramma 
voor onderzoek en ontwikkeling 
opgesteld. Productinnovaties zijn in de 
eerste plaats een zaak van de leden zelf. 
Wel is voor de VVNH een faciliterende en 
stimulerende rol weggelegd, bijvoorbeeld 
de uitvoering van verkennende 
onderzoeken en ondersteuning van 
stimuleringsprijzen als de WoodChallenge 
en de Houtinnovatieprijs. Het bedrijfs-
leven moet na verkennende studies 
kansrijke onderwerpen en suggesties zelf 
voor verdere uitwerking oppakken. 
Behalve innovatief onderzoek is er ook 
behoefte aan fundamenteel en techno-
logisch onderzoek, dat van algemeen 
belang is voor de juiste toepassing van 
houtproducten in de bouw. De kansen 
voor hout in de renovatiesector zijn, als 
het gaat om innovatie, speerpunt in deze 
planperiode.

Ontwikkelingen, voorzien voor bestaande 
houttoepassingen, zijn gericht op 
kwaliteitsverbetering en onderhouds-
vermindering en op toepassingsmogelijk-
heden van nieuwe houtsoorten, 
CE-markering, brandveiligheid, 
implementatie Eurocode 5 en vereenvou-
diging van het berekenen van hout-
constructies. Onderzoeken worden zo 
mogelijk uitgevoerd in overleg en 
samenwerking met belanghebbende 
partijen en verricht door gerenommeerde 
onderzoeksinstituten en kennis-
instellingen als SHR Houtresearch, TNO 
Bouw en de TU’s van Delft en Eindhoven. 
Waar zinvol wordt tevens meegewerkt 
aan initiatieven vanuit het actieplan 
Roadmap 2010 van CEI-Bois. 

Ten slotte zijn innovatieve producten 
onder de aandacht te brengen 
via de in 2004 gelanceerde website 
www.houtexpo.nl.
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In hoofdstuk 7 wordt in figuur 3 onder-
scheid gemaakt tussen communicatie 
door de VVNH en promotie door 
Centrum Hout. Waar communicatie 
met direct betrokkenen vooral een 
inhoudelijke zaak is over bijvoorbeeld 
complexe herkomstvragen, is promotie 
bedoeld om het verhaal achter hout voor 
en over het voetlicht te brengen bij een 
groot publiek.

6. Promotie en voorlichting: 
het bevorderen van houtgebruik

Hoofddoelstelling
• Tussen 2006 en 2009 wordt de promotie van hout voortgezet met extra aandacht voor naaldhout, 

Erkende Houthandel® en Keurhout.

Subdoelstellingen
• In 2009 is het milieu- en kwaliteitsimago van (naald)hout en houtproducten met 20% verbeterd 

ten opzichte van 2004.
• In 2009 is de Erkende Houthandel® een bekend begrip bij 75% van alle afnemers. 
• In 2009 is Keurhout bekend bij 75% van alle voorschrijvers en beslissers.
• In 2009 leveren alle VVNH-leden hun duurzaam geproduceerde hout onder door Keurhout 

goedgekeurde certificaten en landensystemen.

Centrum Hout is de trekker van de 
promotionele en voorlichtingsactiviteiten. 
De afgelopen jaren is veel energie 
gestoken in de promotiecampagne 
Hou’t bij Hout. Omdat de bouwwereld 
verreweg de grootse houtafnemer is, 
richt Centrum Hout de campagne 
systematisch op architecten, bouw-
bedrijven, projectontwikkelaars en 
woningbouwverenigingen.

Andere voorlichtingsactiviteiten zijn: Het 
Houtblad, Houtinformatielijn, websites, 
Helpdesk Gecertificeerd Hout, Houtprijs 
(Houtarchitectuur- én Hout innovatieprijs),
architectenreizen, bezoeken hout-
consulent, Architecten spreekuur, 
ontwerpwedstrijd, brochures, workshops, 
virtuele expositie (houtexpo.nl), 
opleidings- en onderwijs activiteiten
door onder meer ondersteuning van 
leerstoelen, gastcolleges en de studenten-
prijs WoodChallenge, projectseminars, 
Bouwbeurs en Houtdag.

De bestaande instrumenten worden de 
komende jaren doelgericht ingezet om de 
positieve aspecten van hout en hout-
gebruik glashelder te communiceren.
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De VVNH wil zowel nationaal als inter-
nationaal een efficiënte en energieke 
belangenbehartiger voor haar leden zijn. 
In de voorgaande hoofdstukken is 
aangegeven hoe dat invulling krijgt 
en langs welke weg en met welke 
instrumenten de doelstellingen worden 
nagestreefd. De concrete activiteiten 
staan in hoofdstuk 8 opgesomd. 

Interne organisatie VVNH en 
Centrum Hout
De VVNH behartigt de belangen van haar 
leden in economisch, sociaal, milieu-, 
onderwijs- en technisch opzicht. 

7. Organisatie: efficiënt en energiek

Doelstellingen
•  Tussen 2006-2009 verstevigt de VVNH een 

adequate en efficiënte interne organisatie, 
waarbij een brede belangenbehartiging 
centraal staat.

•  De VVNH draagt maximaal zorg voor het 
implementeren van de geformuleerde 
beleidslijnen en doelstellingen

Intern richt zij zich op leden en extern op 
belanghebbende overheden, organisaties 
en instituten, zoals beleidsmakers, 
vakbonden en natuur- en milieu-
organisaties. Zij werkt nauw samen met 
Centrum Hout, dat in hetzelfde gebouw 
is gevestigd. Het Centrum richt zich via 
voorlichting en promotie op een breed 
publiek, van professionals uit de bouw-
wereld tot aan consumenten. De VVNH 
is momenteel de belangrijkste financier 
van Centrum Hout. 

Economische aspecten
De Nederlandse houtsector heeft de 
afgelopen jaren veerkracht getoond. De 
recessie waarin de economie verkeerde, 
was in de houtbranche goed merkbaar. 
Tabel 3 geeft de invoer van hout en 
plaatmateriaal.

Sociale aspecten 
De CAO-onderhandelingen spelen een 
grote rol binnen de sociale tak van de 
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levend te houden, moet extra aandacht 
uitgaan naar onderwijsinstellingen en 
opleidingsinstituten.

Erkende Houthandel®: een begrip 
van inhoud voorzien
De VVNH-leden mogen het predicaat 
Erkende Houthandel® voeren, wat 
staat voor kwaliteit, service, garantie, 
duurzaamheid en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid. Het nog vrij 
algemene begrip Erkende Houthandel®

krijgt de komende jaren verder inhoud 
en uitwerking tot een herkenbaar 
kwaliteitsmerk. Dat moet als paraplu 
fungeren voor alle activiteiten die de 
VVNH en haar leden ondernemen.

Samenwerking
De in dit beleidsplan opgenomen 
doelstellingen zijn zeer ambitieus en 
zullen van zowel de organisatie als de 
leden veel inspanningen en activiteiten 
vergen.
De VVNH staat in het brede houtdossier 
natuurlijk niet alleen. Collega branche-
organisaties in zowel binnen- en 
buitenland, overheden en ngo’s zullen 

VVNH. Daarnaast voert zij haar deel uit 
van het Arboconvenant Houthandel, dat 
zij in 2004 heeft afgesloten met FNV 
Bouw, Bouw- en Houtbond CNV en het 
ministerie van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid.

Milieuaspecten op bedrijfsniveau
De VVNH-bedrijven vallen onder het 
Besluit Hout- en Bouwbedrijven van 
de Wet Milieubeheer, of hebben een 
milieuvergunning die daarop is 
gebaseerd. Ondernemingen die in hun 
eigen warmtevraag voorzien door het 
verbranden van resthout, worden 
geconfronteerd met de Nederlandse 
emissierichtlijnen (NeR). Daarnaast geldt 
een reeks van aanpalende regels voor de 
bedrijfstak, waarvan tegenwoordig een 
steeds groter deel uit Europa afkomstig is.

Opleidingsaspecten: nieuwe 
impulsen geven
De houtsector is voor een deel afhankelijk 
van de instroom van jonge medewerkers 
die enthousiast zijn over de branche en 
zich in een houtvak hebben bekwaamd. 
Om hout onder scholieren en studenten 

2001
Hoeveelheid

1000 m3

2002
Hoeveelheid

1000 m3

2003
Hoeveelheid

1000 m3

2004
Hoeveelheid

1000 m3

Hout 3.811 3.661 3.707 3.657

Naaldhout 2.954 2.823 2.809 2.709

Hardhout 412 405 474 479

Tropisch Hardhout 445 433 424 469

Plaatmateriaal 1.750 1.632 1.631 2.115

Triplex 600 541 528 542

Tropisch Triplex 225 225 210 180

Overige plaatmateriaal 925 866 893 1393

Totaal (Hout en Plaatmateriaal) 5.561 5.293 5.338 5.772

Bron: VVNH, CBS

Tabel 3. Invoer van hout en plaatmateriaal door Nederland in m3
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daar waar mogelijk gevraagd worden 
te participeren in activiteiten om de 
doelstellingen te realiseren. Met steun en 
gebundelde inspanningen valt sneller 
resultaat te bereiken. 

Communicatie
De VVNH maakt onderscheid tussen 
communicatie en promotie. Communi-
catie is bij uitstek een taak voor de VVNH, 
promotie voor Centrum Hout. 

De VVNH heeft de afgelopen jaren nieuw 
communicatiebeleid geïmplementeerd. 
Door zelf actief het contact met relevante 
organisaties en instellingen te zoeken, 
door open te staan voor kritiek en door 
de geboekte resultaten transparant te 
communiceren, is het VVNH-imago de 
afgelopen jaren in positieve zin bijgesteld. 
De vereniging realiseert zich dat dit een 
gevolg is van een goed communicatie-
beleid én van concrete resultaten.

Figuur 3. Promotie, voorlichting en communicatie
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8. Uitvoeringsactiviteiten 2006 - 2009

Hoofdstuk 4: 
Herkomst
• Een implementatieplan per 

herkomstland opstellen
• De leden/importeurs betrekken bij 

de uitvoering per herkomstland
• Stimulerende aandacht voor de 

kleinere leden en voor succesvolle 
koplopers

• Gedragscode en sanctiesysteem 
stringent hanteren 

• Het rapportagesysteem professionalise-
ren en externe controle instellen

• De overheid aanspreken op imago-
schadend wangedrag van niet-leden

• De vraag naar duurzaam geproduceerd 
hout bij de afnemers bevorderen

• Branche- en koepelorganisaties actief 
betrekken bij de in- en uitvoering van 
VVNH-activiteiten

• Legaliteits- en duurzaamheids activitei-
ten op nationaal en EU-niveau tillen

• Het benodigde instrumentarium, 
CoC's, handleidingen e.d. inventarise-
ren en hiaten opvullen

• Eenduidige informatie over de 
herkomst van hout opstellen

• Het opstellen van basisinformatie-
documenten van aandachtslanden

• Het Timber Trade Action Plan (TTAP), 
gericht op Indonesië, Maleisië, 
Kameroen en Gabon, uitvoeren. 
Projectuitbreiding met meer landen 
wordt overwogen

• Regelmatig informatie en consultatie-
bijeenkomsten organiseren met de 
stakeholders

• De Keurhout-activiteiten continueren, 
het gebruik en het lidmaatschap ervan 
stimuleren
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• Het opstellen van een eenduidige en 
praktische begrippen- en definitielijst

• Keurhout internationaliseren 
• De introductie van een Keurhout-ma-

kelaar overwegen
• Bestaande landenstandaarden voor 

duurzaam bosbeheer door Keurhout 
laten beoordelen

Hoofdstuk 5: 
Onderzoek en ontwikkeling
• De sterkteklassen van diverse hout-

soorten bepalen
• De nog ontbrekende eigenschappen 

van naaldhout aanvullen
• De brandeigenschappen van hout-

soorten vaststellen
• De slipweerstand van houten dekdelen 

vaststellen
• Relatief onbekende houtsoorten 

onderzoeken op hun geschiktheid voor 
verschillende toepassingen

• Mogelijkheden voor hout in de 
renovatiesector inzichtelijk maken en 
benutten

• De prestaties van de afwerksystemen 
voor gevelbekleding vaststellen

• Mogelijkheden voor kwaliteitsver-
betering en onderhoudsvermindering 
inzichtelijk maken

• Naaldhout en -producten in de 
houtskeletbouw (hsb) verdergaand 
stimuleren

• De implementatie van de hout-
constructienormen Eurocode 5 
begeleiden

• De implementatie van CE-markering 
op diverse houtproducten begeleiden

Hoofdstuk 6: 
Promotie en voorlichting
• De promotieactiviteiten van Centrum 

Hout in 2005 worden gecontinueerd
• Alle VVNH-activiteiten en -resultaten 

worden promotioneel ondersteund
• De WoodChallenge, de ontwerpprijs 

voor studenten voortzetten 
• Ontwerpprijzen voor interieur-

architecten en houtinnovaties worden 
overwogen

• Een promotieplan voor de Erkende 
houthandel® wordt opgesteld en 
uitgevoerd

• Een business-to-business promotie-
campagne voor Keurhout wordt 
overwogen

• Bestaande en nieuwe houttoepassin-
gen worden gepromoot

• Bekende en minder bekende hout-
soorten worden gepromoot

• Speciale aandacht wordt besteed aan 
de positieve aspecten van naaldhout

• Het Houtblad blijft een belangrijk 
medium voor de houtpromotie

• Mogelijkheden van samenwerking 
en bundeling van activiteiten heeft 
voortdurende aandacht

• De websites worden maximaal voor 
promotie en voorlichting ingezet
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Bijlage 1: Sanctiesysteem bij de 
VVNH-gedragscode

Gedragscode
Aan de VVNH-gedragscode is een sanctiesysteem gekoppeld. Leden die zich niet 
aan de gedragscode houden worden met sancties geconfronteerd. 
Zie tevens www.vvnh.nl.

Het Sanctiesysteem
Het volgende sanctiesysteem is ingevoerd: belanghebbenden kunnen een vermeende 
overtreding melden bij de Bindend Advies Commissie. De klacht moet uiteraard goed 
gedocumenteerd zijn. Deze commissie bestaat uit onafhankelijke leden die benoemd 
zijn/worden door de President van de Rechtbank Amsterdam. Indien de Bindend Advies 
Commissie constateert dat de klacht terecht is, legt zij, afhankelijk van de zwaarte van 
de overtreding, een van de volgende sancties op:
• een waarschuwing als het gaat om een eerste overtreding
• een boete die max. 5 45.000,- kan bedragen
• schorsing
• royement.
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Bijlage 2: Gebruikte termen en 
afkortingen

Aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout Hout voorzien van een certificaat dat door het College 
van Deskundigen van Keurhout op grond van het 
‘Keurhout Protocol for the Validation of Sustainable Forest’ 
als duurzaam is aangemerkt

Aantoonbaar legaal geproduceerd hout Hout voorzien van een bewijs c.q. certificaat dat door het 
College van Deskundigen van Keurhout op grond van het 
‘Keurhout protocol for the Validation of Claims of Legal 
Timber’ als legaal is aangemerkt 

Buitengewoon lidmaatschap Een lidmaatschapsvorm waarmee gelieerde houtbranches 
in het geheel bij de VVNH aansluiten 

CEI-Bois Roadmap 2010 Het CEI-Bois beleidsplan met doelstellingen en activiteiten 
ter bevordering van het gebruik van hout

Chain of Custody De handelsketen van bos tot eindproduct geschikt voor 
certificering

College van Deskundigen van Keurhout Een zelfstandige en onafhankelijke commissie die 
voorgelegde certificaten en/of landenstandaarden 
beoordeelt en deze al of niet goedkeurt

Erkende Houthandel® Titel van de VVNH-erkenningsregeling. Leden van de 
VVNH hebben de VVNH-gedragscode ondertekend en 
leven deze na. De Erkende Houthandel® staat voor 
kwaliteit, service, garantie, duurzaamheid en 
maatschappelijke verantwoordelijkheid

Eurocode 5 Een cluster van Europese normen met voorschriften gericht 
op constructieve houttoepassingen 

Helpdesk Gecertificeerd Hout Het informatieloket dat door toeleveranciers, beslissers en 
uitvoerenden in de bouw, overheden, bedrijven en 
organisaties kan worden geraadpleegd voor adviezen 
rondom beleidsmatige en organisatorische aspecten van 
certificering van duurzaam bosbeheer en handelsketen-
waarborgen. www.centrum-hout.nl/houtinformatie/
helpdeskgecertificeerdhout

Keurhout De poortwachter voor het beoordelen van certificaten 
voor aantoonbaar legaal en aantoonbaar duurzaam 
geproduceerd hout. www.keurhout.nl

Keurhout Verificatieprotocol voor aantoonbaar 
duurzaam geproduceerd hout

Het document ‘Keurhout Protocol for the Validation of 
Sustainable Forest’, dat beschrijft waaraan het hout met 
certificaten moet voldoen om door het College van 
Deskundigen van Keurhout te worden goedgekeurd

Keurhout Verificatieprotocol voor aantoonbaar 
legaal geproduceerd hout

Het document ‘Keurhout protocol for the Validation of 
Claims of Legal Timber’, dat beschrijft waaraan het hout 
met een bewijs c.q. een certificaat moet voldoen om door 
het College van Deskundigen van Keurhout te worden 
goedgekeurd

Legaliteitsverklaring De verklaring die VVNH-leden van hun leveranciers 
verlangen als primair bewijs dat de geleverde producten 
legaal zijn geproduceerd dan wel verkregen

Termen 
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ATFS American Tree Farm System. www.treefarmsystem.org

AVIH Algemene Vereniging Inlands Hout

BRL Beoordelingsrichtlijn

CEI-Bois Confédération Européenne des Industries du Bois

CSA Canadian Standard Association. www.csa-international.org

CERFLOR Certificeringsysteem Brazilië 

CERTFOR Certificeringsysteem Chilli. www.certfor.org

CvD College van Deskundigen van Keurhout 

ESC European Softwood Conference

FEBO Fédération Européenne du Négoce de Bois

FLEGT Forest Law Enforcement, Governance and Trade

FSC Forest Stewardship Council. www.fscnl.org

LN&V Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

MTCC Malaysian Timber Certification Council. www.mtcc.com

NATA Nederlandse Vereniging van Houtagenten

NGO’s Non-gouvernementele organisaties 

NMP4 Nationaal Milieubeleidsplan 4

NVG Nederlands Verbond van de Groothandel

PEFC Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes. www.pefc.org

RWS Rijkswaterstaat

SFI Sustainable Forestry Initiative, Amerikaans certificeringsysteem. www.aboutsfi.org

SHR Stichting Hout Research. www.shr.nl

TTAP Timber Trade Action Plan for Good Governance in Tropical Forestry

UCBD Union pour le Commerce des Bois Durs dans l’UE 

UCBR Union pour le Commerce des Bois Résineux dans l’UE

UCIP Union pour le Commerce d’Importation de Panneaux en Bois

VIGH Vereeniging van Importeerende Groothandelaren in Hout

VROM Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer

WNF Wereld Natuur Fonds

Afkortingen
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