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2016 is voor de Koninklijke Vereniging van Nederlandse 

Houtondernemingen (Koninklijke VVNH) een jaar van  

(weder)opbouw en versterking. Er is in het verslagjaar 

gewerkt aan een groot aantal zaken die hun finale beslag 

in 2017 hebben gekregen. Het leidt onder andere tot een 

nieuwe lijn waarin het opkomen voor het houtbelang in 

een gezamenlijke federatie met de Nederlandse Branche-

vereniging voor de Timmerindustrie (NBvT) wordt vormge-

geven. 

De afgelopen jaren heeft de Nederlandse houthandel zwaar 

te leiden gehad van de bouwcrisis. Veel activiteiten van de 

leden waren bij lagere omzetten en winstgevendheid voor-

namelijk gericht op overleven. Het verslagjaar laat voor de 

Nederlandse houthandel een verbetering van de resultaten 

zien. Met name de bouwgerelateerde ondernemingen 

profiteren van een verhoogde activiteit. De gww en infra 

blijven helaas als gevolg van een lager aanbestedingsniveau 

van de overheid achter en daarmee ook de voor deze sector 

zo noodzakelijke groei. In het algemeen kan echter worden 

gesteld dat de hout- en plaatmaterialenhandel de weg naar 

boven terug heeft gevonden. 

Een positiever gevoel in de huidige markt vertaalt zich in 

het verslagjaar bij de houthandel ook in een nieuw elan om 

wat meer en verder in de toekomst te kijken. De Vereniging 

van Nederlandse Houtondernemingen profiteert hiervan en 

ziet het ledenaantal voor het eerst sinds lange tijd weer toe-

nemen. Door actief duidelijker het belang van onze vereni-

ging in de markt neer te zetten en de introductie van een 

nieuwe contributiestructuur werpen hun vruchten af. Door 

een stijging van het ledental zijn de dreigende problemen 

van de representativiteit rond het afsluiten van collectieve 

arbeidsvoorwaarden en het verplicht stellen van de pensi-

oenregeling dan ook voorlopig van de baan. Wij zullen in 

de toekomst aan versterking en groei van onze vereniging 

blijven werken. Op het sociale vlak wordt dit onderstreept 

door onze samenwerking met Koninklijke Hibin, de bran-

cheorganisatie voor de bouwmaterialengroothandel.

Nu we uit de crisis raken, is het essentieel het houtbelang 

goed te behartigen en eventuele belemmeringen voor 

houtgebruik op te sporen en uit de weg te ruimen. De ma-

nier hoe dat te doen, krijgt in het verslagjaar alle aandacht 

van het VVNH-bestuur. Versterking van het houtbelang kan 

alleen door verbreding van de basis en samenwerking met 

andere organisaties in de houtkolom. In het verslagjaar 

staat de vorming van een federatie samen met de Neder-

landse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT) 

hoog op de bestuursagenda. De inspanningen leiden na 

goedkeuring van beide algemene ledenvergaderingen in 

maart 2017 daadwerkelijk tot de vorming van een gezamen-

lijke houtfederatie. Door de samenwerking met zowel NBvT 

als Hibin is het mogelijk de verschillende belangen in de 

achterban van de VVNH op een goede manier toekomstbe-

stendig vorm te geven.

De inspanningen om snel te komen tot hernieuwing van 

het Convenant Bevorderen van Duurzaam Bosbeheer met 

overheid en bedrijfsleven leidden in het verslagjaar niet, 

maar medio 2017 wel tot het gewenste resultaat. De toepas-

sing van duurzaam geproduceerd hout door de hele bouw- 

en houtkolom krijgt op deze manier opnieuw de grote 

aandacht die het verdient. Het is een uitstekende manier 

om hout onderscheidend te laten zijn ten opzichte van alle 

andere productcategorieën.

Een brancheorganisatie als VVNH bestaat bij de gratie van 

de inzet van zijn secretariaat en leden. Ik wil dan ook van de 

gelegenheid gebruik maken om alle leden, bestuursleden 

en secretariaatsmedewerkers hartelijk te bedanken voor 

hun inzet voor onze vereniging in het afgelopen verslagjaar. 

Speciale dank gaat uit naar de in het najaar 2016 aftredend 

voorzitter Harry Gras. Met inzet en bevlogenheid als voorzit-

ter van onze vereniging heeft hij een belangrijk deel van het 

verslagjaar mede vormgegeven.  

 

 

Namens het bestuur en directie van de Koninklijke VVNH,

 

Wirt Groen, voorzitter. 

Voorwoord
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JAARVERSLAG 2016 INLEIDING

De Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen 
(VVNH) is de overkoepelende brancheorganisatie van 213 
groothandelsbedrijven in hout en plaatmateriaal, inclusief filialen. 
In 2016 importeren de aangesloten bedrijven 1.7 miljoen m³ hout*. 
De meerderheid van alle werknemers in de bedrijfstak (circa 4.900) 
is werkzaam bij VVNH-lidbedrijven.

Verenigingen die gerelateerde branchesegmenten verte-

genwoordigen zijn als buitengewoon lid bij de VVNH aan-

gesloten. Dit zijn de Nederlandse Vereniging van Houtagen-

ten (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 Groot-

handel (NVG) en daarmee verbonden aan het VNO/NCW. 

Door de mondiale handel in hout en de herkomst ervan is 

de VVNH lid van en actief betrokken bij de European Timber 

Trade Federation (ETTF) en de Confédération Européenne 

des Industries du Bois (CEI-Bois).

MISSIE

- De VVNH werkt aan een sterk en positief imago van hout 

en houtproducten 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 medewerkers en van het milieu, zowel in Nederland 

als in de productielanden;

- De VVNH stimuleert het gebruik van hout door te inves-

teren in innovaties, nieuwe houttoepassingen, onderzoek 

naar nieuwe houtsoorten, opleidingen en onderwijs;

- De VVNH vervult haar belangenbehartigende rol door 

een proactieve, transparante en constructieve opstelling;

- De VVNH hanteert een bindende gedragscode voor alle 

aangesloten leden.

*Resultaten VVNH monitoring 2016, Probos april 2017

GEDRAGSCODE

De missie van de VVNH is vertaald in een gedragscode die 

onder andere regelt dat VVNH-leden uitsluitend hout op de 

Nederlandse markt brengen dat voldoet aan de geldende 

wet- en regelgeving (zowel nationaal als internationaal 

overeengekomen). Alle leden van de VVNH hebben de 

gedragscode ondertekend. Maatschappelijk Verantwoord 

Ondernemen (MVO) is daarin de leidraad.

Inleiding
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Milieuzaken

‘SAMEN STERK’ VOOR DE BIOBASED ECONOMIE

De slogan ‘Samen sterk’ die tijdens de ingelaste ledenver-

gadering op 31 maart 2016 is geherintroduceerd is van 

toepassing op alles wat de VVNH is en wat de VVNH doet. 

Het gaat niet alleen om krachtenbundeling van alle hout-

ondernemingen binnen de vereniging en het vergroten 

van de eigen slagkracht, maar ook om het bundelen van de 

krachten van alle brancheorganisaties in de houtsector om 

de kansen die de bio-based economie ons aanreikt optimaal 

te benutten. Of het nu gaat om het mede-realiseren van de 

klimaatdoelstellingen of het circulair maken van de econo-

mie, hernieuwbare grondstoffen en daarmee de duurzame 

houtsector hebben de toekomst. De inzet en daadkracht 

van de VVNH is in het verslagjaar hierop gericht. 

DUURZAME IMPORT EN VERKOOP DOOR VVNH-

LEDEN

Uit de analyse die de Stichting Probos in Wageningen 

jaarlijks van de gegevens van de leden maakt, blijkt dat de 

leden in 2016 in totaal 1,72 miljoen m³ (2015: 1,82 miljoen 

m³) hout en plaatmaterialen importeren dan wel inkopen. 

Van dit totaal is 90,2% gecertificeerd duurzaam (PEFC en 

FSC). In de 2016 importeren VVNH-leden circa 940.000 m³ 

naaldhout, waarvan 97,9% FSC- of PEFC-gecertificeerd, 

291.900 m³ hardhout, waarvan 61,4% FSC- of PEFC-gecertifi-

ceerd en 492.000 m³ plaatmateriaal, waarvan 92,3% FSC- of 

PEFC gecertificeerd. De met het Actieplan Bewust met Hout 

ingezette jaarlijkse stijgende lijn van de percentage duur-

zaam geproduceerd hout en plaatmateriaal is hiermee door 

de VVNH-leden in 2016 doorgezet. 

PEFC-MTCS

Eind december maken staatssecretarissen Sharon Dijksma 

(Infrastructuur en Milieu) en Martijn van Dam (Economische 

Zaken) bekend dat de Malaysian Timber Certification Sche-

me (MTCS) op grond van het door de Toetsingscommissie 

Inkoop Hout TPAC verrichte veldonderzoek in het vervolg als 

duurzaam voor het duurzaam inkoopbeleid van de overheid 

wordt aangemerkt. Hiermee krijgt de Nederlandse markt na 

lange tijd duidelijkheid: zowel FSC als PEFC zijn duurzaam. 

CONVENANT BEVORDEREN DUURZAAM BOSBEHEER/

GREEN DEAL 2.0 

Sinds het eindigen van de Green Deal ‘Stimuleren duur-

zaam bosbeheer’ in november 2015 is samen met onder an-

dere de ministeries van Buitenlandse Zaken, Economische 

Zaken en Infrastructuur en Milieu gekeken of het draagvlak 

van de vorige Green Deal in de vorm van een Convenant 

‘Bevorderen Duurzaam Bosbeheer’ kan worden verbreed. 

Alle aan het eind van 2016 bij het conceptconvenant 

betrokken organisaties onderschrijven de duurzaamheids-

logan ‘Use it, or Loose it’. Dat geldt ook voor het uiteinde-

lijke Convenant ‘Bevorderen Duurzaam Bosbeheer’ dat op 

22 maart 2017 op initiatief van de VVNH en onder leiding 

van minister Lilianne Ploumen van Buitenlandse Handel 

en Ontwikkelingssamenwerking door 25 partijen wordt 

ondertekend. De ondertekenaars willen gezamenlijk de 

Nederlandse houtmarkt verder verduurzamen en duurzaam 

geproduceerd hout in 2020 de norm laten zijn. Hiermee 

wordt de uitvoering van deze duurzaamheidsdoelstelling 

van VVNH en NBvT breed gedragen en verstevigd. 

EUROPESE HOUTVERORDENING (EUTR) 

Zowel bij de European Timber Trade Federation (ETTF) als 

bij de VVNH staat de Europese Houtverordening EUTR het 

gehele jaar door hoog op de agenda. Hoewel niet bekend is 

hoeveel bedrijven de Nederlandse Voedsel- en Warenauto-

riteit (NVWA) in 2016 op de EUTR controleert en handhaaft, 

heeft de VVNH er vele leden over aan de telefoon. De rap-

porten die o.a. Greenpeace en de Environmental Investi-

De vereniging blijft zich onverminderd inzetten voor de import 
van duurzaam geproduceerd hout en plaatmateriaal. Dit werpt 
ook in het verslagjaar zijn vruchten af en stijgt het aandeel tot 
90,2%. De jaarlijkse stijgende lijn wordt in het verslagjaar door 
alle inspanningen vastgehouden. 
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gation Agency (EIA) publiceren, vermelden bedrijven met 

naam en toenaam en resulteren in handhavingsverzoeken 

aan het adres van de NVWA. In 2016 wordt ook duidelijk 

dat over het voldoen aan de due diligence vereisten van 

de EUTR verschillend kan worden gedacht. Een VVNH-lid 

krijgt van de NVWA een proces-verbaal met een last onder 

dwangsom opgelegd waarvan in de verdere aangespannen 

procedure(s) zal moeten blijken of dat terecht is geweest. 

De uitkomst in deze zaak wordt in 2017 verwacht. 

Zoals bekend hanteert de VVNH sinds 2004 de VVNH-

gedragscode, waarvan de eerste gedragsregel luidt: ‘De 

VVNH-leden brengen uitsluitend hout op de Nederlandse 

markt, dat voldoet aan de geldende wet- en regelgeving 

(zowel nationaal als internationaal overeengekomen)’. Hier-

bij geldt nadrukkelijk het uitgangspunt ‘onschuldig totdat 

het tegendeel bewezen is’. De relevante VVNH-documenten 

en procedures zijn in het verslagjaar daarvoor nog eens kri-

tisch gescreend en op een enkele plaats geactualiseerd. In 

voorkomende situaties besluit het VVNH-bestuur hierover. 

TIMBERCHECKER 

In maart 2016 ontvangt VVNH van de Europese Commissie 

de goedkeuring op de op 16 april 2013 ingediende aanvraag 

van TimberChecker voor het verkrijgen van de Monito-

ring Organization-status (MO). Op grond van de discussie 

over nut en noodzaak van dit MO-traject drie jaar na de 

aanvraag blijkt het ledenenthousiasme hiervoor weggezakt. 

De inmiddels opgedane ervaringen van Europese collega 

MO-organisaties laten zien dat het aantal deelnemende 

bedrijven tegenvalt, dat bestaande monitoringorganisaties 

verlies draaien en dat de deelnemende bedrijven toch door 

hun nationale zogenoemde Competent Authorities worden 

gecontroleerd. Op grond van het bovenstaande valt het 

besluit de MO-status van TimberChecker niet te imple-

menteren en de opgedane ervaringen en documenten te 

gebruiken bij het actualiseren van Keurhout-legaal. 

KEURHOUT

In de tweede helft van 2016 evalueert en waar nodig 

actualiseert FORM International in opdracht van VVNH 

alle onderdelen van het Keurhoutsysteem. Het systeem 

Keurhout-legaal wordt aan de EUTR-vereisten aangepast, 

met gebruikmaking van de ervaringen met TimberChecker. 

Aan het eind van 2016 bedraagt het aantal Keurhoutdeelne-

mers 27. Aangezien Keurhout een door TPAC-goedgekeurd 

systeem is en op een praktisch manier het mengen van 

FSC en PEFC mogelijk maakt, trekt het naar verwachting de 

komende jaren weer meer deelnemers. Met het systeem 

en de bekende slogan, ‘waarom moeilijk doen, als het 

Keurhout kan’ wordt voor alle schakels in de keten invulling 

gegeven aan de wens om ‘duurzaam geproduceerd hout, 

de gemakkelijke keuze’ te laten zijn. 

ACTIEPLAN ‘BOS EN HOUT’ - NATIONALE 

KLIMAATTOP

Met het Actieplan ‘Bos en Hout’ zetten de tot juli 2016 in 

het Platform Hout in Nederland (PHN) verenigde branches 

het beleid en de activiteiten op hun eigen terreinen voort. 

Zo ook VVNH en NBvT. Het actieplan vormt de komende 

jaren de kapstok om met meer bos en hout een belangrijke 

bijdrage te leveren aan het realiseren van de klimaatdoel-

stellingen van de Nederlandse overheid en de transitie naar 

een circulaire economie. De papieren versie wordt tijdens 

de Nationale Klimaattop op 26 oktober 2016 aan premier 

Mark Rutte en staatssecretaris Sharon Dijksma overhandigd 

en door beiden medeondertekend. Het onderdeel van het 

actieplan dat zich richt op ‘meer hout en meer mét hout’ 

sluit volledig aan op het toekomstige VVNH- en NBvT-beleid 
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en daarmee van de nieuw op te richten houtfederatie van 

beide organisaties. VVNH en NBvT samen gaan dit onder-

deel nader invullen samen met relevante medeonderteke-

naars en ministeries. 

‘NEDERLAND CIRCULAIR 2050 EN 

GRONDSTOFFENAKKOORD

In september 2016 stuurt minister Economische Zaken Henk 

Kamp het rapport ‘Nederland circulair in 2050’ naar de 

Tweede Kamer. In het Grondstoffenakkoord, waarmee de 

voorbereidingen voor de uitvoering van dit beleid worden 

gestart, staat als één van de conceptdoelstellingen: ‘Waar 

nieuwe grondstoffen nodig zijn, worden fossiele, kritieke 

en niet-duurzaam geproduceerde grondstoffen vervangen 

door duurzaam geproduceerde, hernieuwbare en algemeen 

beschikbare grondstoffen’. Het Grondstoffenakkoord wordt 

op 24 januari 2017 ondertekend. Het Actieplan Bos en Hout 

is een belangrijke eerste bijdrage aan de invulling ervan. 
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CAO-ONDERHANDELINGEN

In 2016 hoeft er niet over een nieuwe cao te worden 

onderhandeld. Die uit 2015 heeft een looptijd tot 31 maart 

2017. Voor 2016 is er een loonsverhoging voorzien van 1,5% 

per 1 januari 2016. De ingangsleeftijd voor de staffel voor 

seniorendagen is met één jaar verhoogd tot 57 jaar. Wel 

treft de Sociale Commissie van de VVNH al voorbereidin-

gen voor de nieuwe onderhandelingen in 2017. Zo ervaart 

de houthandel een toenemende concurrentie vanuit de 

retail als gevolg van de veel lagere lonen in deze sector. 

Dit concurrentienadeel zal bij de cao-onderhandelingen 

een belangrijk thema zijn. Daarnaast hechten de leden aan 

flexibilisering van werktijden, vermindering van rooster-

vrije tijd en aanpassing van het beoordelingssysteem. 

Het VVNH-secretariaat doet in het verslagjaar weer het 

jaarlijks onderzoek naar de door de leden werkelijk betaalde 

salarissen. Het resultaat hiervan wordt gebruikt bij de cao-

onderhandelingen en voor de advisering van leden. Voor de 

algemeen verbindendverklaring van een cao moet de VVNH 

representatief zijn. Dat blijkt bij de cao ingaande 1 januari 

2015 nog maar nipt het geval. Door succesvolle werving van 

nieuwe leden lijkt dit probleem opgelost.

PENSIOENFONDS

De financierbaarheid van de pensioenregeling vormt het 

hele verslagjaar een bron van zorg, zowel voor de Sociale 

Commissie als voor het bestuur van het pensioenfonds. De 

aanhoudende lage rente en de verplichte systematiek om 

de dekkingsgraad te berekenen zijn hier de oorzaak van. Er 

wordt rekening mee gehouden dat er eventueel per 1 janu-

ari 2017 moet worden gekort. Bij de premieberekening voor 

2017 blijkt dat niet aan alle eisen kan worden voldaan om de 

premie gelijk te houden. Door gebruik van een reserve uit 

de overgangsregeling kan de premie op hetzelfde niveau 

blijven en hoeft er niet te worden gekort. Per 1 januari 2016 

start een nieuw systeem voor de aanlevering van loon- en 

dienstverbandgegevens. Zowel het VVNH-secretariaat 

als het pensioenfonds schenken hier ruim aandacht aan. 

Syntrus Achmea houdt een speciale werkgeversbijeen-

komst. De problemen die bij andere pensioenfondsen 

spelen, blijven zo Bpf Houthandel bespaard. Aan het eind 

van het jaar laat Syntrus Achmea weten de dienstverlening 

aan Bedrijfstakpensioenfondsen te beëindigen. Het fonds 

gaat op zoek naar een andere uitvoerder.

SIVAG

Stichting Sivag (Service Instituut Veiligheid, Arbeidsomstan-

digheden en Gezondheid) actualiseert in het verslagjaar 

de branche RIE (Risico-inventarisatie en -Evaluatie) wegens 

het verstrijken van de geldigheidstermijn van drie jaar. De 

geactualiseerde RIE krijgt opnieuw een driejarige erkenning 

die houthandelsbedrijven met maximaal 25 werknemers 

opnieuw vrijstelt van de verplichte toetsing. Ook de ATEX 

Leidraad wordt geactualiseerd. Dit hulpmiddel helpt om 

te voldoen aan de wettelijke verplichtingen voor explo-

sieveiligheid. Bij houtbewerking bestaat het gevaar van 

stofexplosies. In het verslagjaar werkt Sivag samen met de 

sectoren Meubel, Timmerindustrie en Houtverwerkende 

Industrie aan een voor het voorjaar 2017 gedachte geza-

menlijke houtstofcampagne. Doel is bewustwording van 

de gezondheidseffecten van blootstelling aan houtstof. Een 

branche-enquête brengt de situatie in kaart. De in de cao 

verplichte cursus Veilig en Gezond Werken voor nieuwe 

werknemers is al enige tijd niet meer gegeven. Besloten is 

deze cursus opnieuw op te zetten en ook de bewustwor-

ding voor duurzame inzetbaarheid bij nieuwe werknemers 

onder de aandacht te brengen. Met het opschuiven van de 

pensioenleeftijd moeten werknemers langer doorwerken. 

Vitaliteit is daarvoor een voorwaarde.

In het verslagjaar worden de voorbereidingen voor de cao-
onderhandelingen 2017 getroffen. Een succesvolle ledenwervings-
actie brengt de representativiteit van de vereniging in collectieve 
afspraken uit de gevarenzone. 

Sociale zaken

JAARVERSLAG 2016 SOCIALE ZAKEN
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OPLEIDINGEN

Het Hout Opleidings Centrum (HOC) start in het verslagjaar 

met de geactualiseerde basiscursus Hout en Plaatmateri-

alen in een digitale leeromgeving. De opmerkingen uit de 

pilot zijn in de cursus verwerkt. Een geformeerde branche-

commissie toetst de leermiddelen, beoordeelt het niveau 

en adviseert over vaktechnische vraagstukken. De meest 

gangbare cursussen hebben hiermee nu een branche-er-

kenning, zoals de sorteercursussen Naaldhout en Loofhout. 

Dit is van belang voor de CE-markering. Samen organiseren 

Centrum Hout en Hout Opleiding Centrum (HOC) een 

Houtcafé over arbo, veiligheid en RIE. Het aantal cursisten 

blijft ten opzichte van 2015 gelijk.

ARBOCATALOGUS

De reeds bestaande arbotoolkit is in het verslagjaar als 

geactualiseerde arbocatalogus bij het ministerie van 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) ter goedkeuring 

ingediend. De onderwerpen Algemene Veiligheid, Machine-

veiligheid en Fysieke Belasting zijn positief beoordeeld. Hier-

mee zijn de door sociale partners geformuleerde normen 

leidend, ook voor de Inspectie SZW.

SOCIALE COMMISSIE

De Sociale Commissie vergadert in ongewijzigde samenstel-

ling in 2016 zes keer. In Paritair Beraad verband komt de 

Sociale Commissie viermaal bijeen. Behandelde onderwer-

pen zijn onder andere pensioen, begroting Fonds O.O.& A., 

representativiteit en ontwikkelingen Syntrus Achmea.
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HOUTINFORMATIELIJN EN HOUTSPREEKUUR

In 2016 beantwoordt de Houtinformatielijn ruim acht-

honderd vragen van medewerkers uit de houthandel 

en houtsector. De vragen richten zich op houtsoorten, 

eigenschappen, detaillering, kwaliteitseisen, geveltoepas-

singen, kruislaaghout en constructies als houtskeletbouw. 

Daarnaast maken ook onderwijsinstellingen, architecten, 

adviseurs en opdrachtgevers gebruik van deze dienst. In 

het Houtspreekuur wordt ruim twintig keer tijd vrijgemaakt 

voor projectbesprekingen in de ontwerpfase. 

HOUTCAFÉ

De zogenoemde Houtcafés trekken zowel medewerkers 

uit de houthandel als andere geïnteresseerden. De diverse 

korte kennissessies over actuele houtonderwerpen behan-

delen in 2016: arbo en veiligheid, milieuaspecten van hout, 

naaldhoutkwaliteit en ontwikkelingen op het gebied van 

afwerking en coatings. De kennisoverdracht vindt plaats 

door deskundige sprekers en een afrondend vragenuurtje. 

Netwerken kan na afloop onder het genot van een hapje en 

drankje. De Houtcafés krijgen door hun toegankelijkheid en 

praktische karakter een hoge waardering van de bezoekers. 

ONDERZOEK

In 2016 komen voor de leden de onderzoeksresultaten van 

verschillende onderzoeken beschikbaar. Zo zijn de brand-

eigenschappen van drie verschillende houtsoorten getest 

voor galerijtoepassingen (wand, vloer en gevel). Met de 

Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie 

(NBvT) wordt een LCA-studie afgerond voor kozijnen. Ook 

de LCA Damwanden met FSC Nederland vindt zijn afron-

ding. Beide LCA-studies zijn mede mogelijk gemaakt door 

financiële ondersteuning van de European Sustainable 

Tropical Timber Coalition (EUSTTC). Alle LCA-studies resulte-

ren in zeer gunstige data voor hout die wordt opgenomen 

in de Nationale Milieudatabase die de basis vormt voor 

de verplichte milieuprestatieberekening van gebouwen 

(MPG). Voor kolommen van liggers van Europees naaldhout 

worden productprofielen gemaakt. Ook wordt er in het 

verslagjaar milieudata gegenereerd voor de houtstromen 

Europees naaldhout en loofhout uit Azië, Afrika en Zuid- en 

Midden-Amerika.

ACTIEPLAN HOUT IN DE GWW

Op initiatief van een aantal belanghebbende VVNH-leden 

is na een marktstudie een actieplan geformuleerd om twee 

jaar lang de positie van duurzaam geproduceerd (tropisch) 

hout in de grond-, weg- en waterbouw (gww) te verbe-

teren. Medewerkers van civiel-technische adviesbureaus 

zijn nog onvoldoende op de hoogte van de toepassings-

voordelen van hout in de gww. Bij aanvang scharen twaalf 

lidbedrijven zich achter het plan.

VVNH ontwikkelt diverse activiteiten voor kennisontwikkeling van 
medewerkers van lidbedrijven en ondernemingen die vallen onder 
de cao Houthandel. Ook beslissers in de bouw worden praktijkgericht 
ondersteund in duurzaam bouwen en ontwerpen in hout. Centrum Hout 
draagt zo bij aan het verantwoord gebruik van hout en houtproducten 
in technisch, economisch, maatschappelijk en esthetisch opzicht.

Centrum Hout

JAARVERSLAG 2016 CENTRUM HOUT
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MARKTVERKENNING

De Nederlandse economie groeit in het verslagjaar 2,5% 

en de bouwsector profiteert daarvan met een groeiend 

productievolume. Over heel 2016 stijgt de omzet met 6,3 

procent. In het vierde kwartaal is de stijging zelfs 7,3 pro-

cent. Kleine bouwbedrijven (tot tien werkzame personen) 

behalen in 2016 de beste resultaten. Vergeleken met een 

jaar eerder stijgt hun omzet met gemiddeld 8,5 procent. 

Daarmee is 2016 het vierde achtereenvolgende jaar waarin 

ze hun omzet verbeteren. Middelgrote bedrijven (met 10 tot 

100 werkzame personen) boeken een goed resultaat met 

8,2 procent omzetgroei. De omzet bij grote bouwbedrijven 

(met meer dan 100 werkzame personen) groeit het minst 

(3,5 procent). De grote bedrijven slagen er pas de laatste 

twee jaar weer in om meer om te zetten. De omzet in de 

bouw blijft in 2016 overigens nog wel zo’n 8 procent achter 

bij het niveau van 2008. De signalen voor toekomstige 

woningbouw zijn echter positief: het aantal bouwvergun-

ningen voor nieuwe woningen zit in een stijgende lijn. 

Ook worden er meer nieuwbouwwoningen opgeleverd en 

bestaande woningen verkocht. 

De beschikbaarheid van naaldhout bij de voor Nederland 

belangrijke herkomstlanden Zweden en Finland blijkt in 

2016 voldoende: vraag en aanbod zijn in evenwicht. De 

markt in vuren is ronduit fatsoenlijk te noemen in tegen-

stelling tot de grenenmarkt. Deze internationaal belang-

rijke houtsoort (Nederland is een vurenland) laat aan het 

begin van het jaar een surplus zien met een neerwaartse 

prijstrend tot gevolg. Dit is voor een belangrijk deel toe te 

schrijven aan het tekort aan westerse valuta in belangrijke 

koperslanden in het Midden Oosten. Landen als Egypte zien 

hun inkomsten uit toerisme al vanaf 2015 sterk dalen en de 

lage olieprijs helpt ook niet de broodnodige vreemde valuta 

binnen te halen waarin de handel in naaldhout plaats-

vindt. Deze situatie verbetert nauwelijks in 2016, met zeker 

aan het begin van het verslagjaar moeilijke tijden voor de 

grenenmarkt. Gelukkig verbetert deze situatie lopende het 

jaar enigszins. De naaldhoutstroom naar Azië blijft in 2016 

onverminderd hoog. 

Het prijsniveau aan het begin van het jaar is goed. April 

ziet een kleine verhoging van twee procent als gevolg 

van het aantrekken van de eigen binnenlandse Noordse 

markt. Die prijs overleeft tot het eind van het jaar. Voor de 

naaldhouthandel betekent dit een vrij stabiel jaar, zeker 

als de zagerijen zich ook nog eens tevreden tonen met het 

volume en het werk. Grote ontwikkelingen als sluitingen of 

overnames bij de Noordse zagerijen ontbreken en drukken 

in het verslagjaar dan ook geen stempel op de handel. Aan 

deze betrekkelijke rust komt in de eerste maanden van 2017 

een abrupt einde met krapte, zagerijen die zijn uitverkocht 

tot de bouwvak en prijsverhogingen.

TECHNISCHE ONDERWERPEN 

Het sectiebestuur Naaldhout zet zich ook in 2016 weer in 

om het aandeel duurzaam geproduceerd hout te laten 

stijgen tot 100%. De sectie spreekt herhaaldelijk over han-

delsketencertificering van met name FSC. Als reactie op 

het FSC-voornemen om naast een Online Claims Platform 

een systeem voor Transfer Verification (TV) te introduceren, 

stuurt de sectie wederom samen met andere bouwpartijen 

een industriebrief naar FSC International om de praktische 

gevolgen voor de de handel in FSC-hout onder de aandacht 

te brengen. Het onderwerp ‘houtvochtgehalte voor hout 

in prefabelementen’ wordt samen met producenten op 

moment van verwerking onderzocht. Tevens wordt een 

aanzet gegeven tot brandonderzoek aan gevelbekleding 

Voor de naaldhouthandel blijkt 2016 een prima jaar. Het volume groeit en op het 
moment dat er voldoende activiteit in de markt is, verdwijnen de ridicuul lage offertes 
die nog wel eens voor fronsende voorhoofden zorgen als vanzelf. Met een hogere 
activiteit en een betere prijs blijft er voor de naaldhoutleverancier in het verslagjaar 
dan ook weinig te wensen over. De meeste bedrijven zien zowel omzet, operationeel en 
netto-resultaat stijgen. De mooie cijfers onderstrepen het verdere herstel van de bouw.

Naaldhout
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van naaldhout. Eerder ingezet onderzoek naar milieubelas-

ting resulteert in sterk verbeterde LCA-data voor Europees 

naaldhout. In opdracht van het sectiebestuur wordt ook 

een gelijkwaardigheidsrapport brandeigenschappen van 

naaldhout in stallenbouw opgesteld voor gebruik door 

VVNH-leden. De sectie Naaldhout is in het verslagjaar zowel 

vertegenwoordigd in de NEN-normcommissie Hout als 

in het sectiebestuur Houtskeletbouw van de Nederlandse 

Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT). In het 

bestuur van de Stichting Kringloop Hout krijgt recycling 

aandacht. Ook geeft de sectie informatie voor het door 

de VVNH medeondertekende Actieplan ‘Bos en Hout’ dat 

tijdens de Klimaattop 2016 is gepresenteerd.

INTERNATIONAL SOFTWOORD CONFERENCE (ISC) 

De Internationale Naaldhoutconferentie ISC op 13 en 14 

oktober in Parijs wordt namens de VVNH bezocht door 

sectiebestuursleden Ad van der Heijden, Willem Schnitger 

en Jan Voet, aangevuld met de heren Eric de Munck van 

het secretariaat en Paul van den Heuvel vanuit het VVNH-

bestuur. Op de agenda staan marktontwikkelingen en 

analyses, grondstofvoorziening en hout in architectuur.

LCA NAALDHOUT

Drie studies over de milieubelasting van naaldhout worden 

in 2016 afgerond. De eerste is gericht op de ruwe grond-

stof, de tweede bepaalt de milieubelasting van kolommen 

en stijlen en de derde richt zich op liggers en balken. Na 

beoordeling door een onafhankelijk LCA-bureau worden de 

gegevens opgenomen in de Nationale Milieudatabase zodat 

met de zeer gunstige data voor hout kan worden gerekend.

BESTUUR 

Het bestuur komt in 2016 viermaal bijeen. De bestuurssa-

menstelling is ongewijzigd.

12



MARKTVERKENNING

De bouw noteert in 2016 een lichte groei ten opzichte van 

2015, zij het lager dan menig hardhoutleverancier prognoti-

seert. Dit zorgt lopende het jaar voor wat druk in de markt, 

de optimistische prognoses en bijbehorende budgetten moe-

ten immers worden waargemaakt. De hardhouthandelaar 

aan de bouw kan echter niet anders dan spreken van een 

goed jaar.

De zeevrachtkosten staan begin 2016 op een ongekend laag 

niveau als gevolg van overcapaciteit bij de rederijen. Dit 

leidt al snel tot de situatie dat het goedkoper is een partij 

hout van Port Kelang in Maleisië naar Rotterdam te varen, 

dan diezelfde partij met een vrachtwagen tot in een uithoek 

van ons eigen land te transporteren. Iedereen die wat de 

verschepen heeft, grijpt dan ook zijn kans. In de tweede helft 

van het verslagjaar ontstaat, mede door het faillissement van 

twee rederijen, een gezonder en redelijker prijsniveau. De 

verzwakking van de Maleisische ringgit ten opzichte van de 

dollar wekt bij de importeurs de indruk dat de houtprijs in 

ons land dalende is. De lagere prijs komt echter volledig voor 

rekening van de neerwaartse correctie van de ringgit, die pas 

in 2017 weer stabiliseert.

Een trend in 2016 is de duidelijk groeiende vraag naar gevin-

gerlast/gelamineerd tropisch hout, voornamelijk ten koste 

van het massief gevingerlaste product. Meranti en mahonie 

blijven in Nederland de hoofdmoot van het kozijnhout. Het 

zijn echter communicerende vaten. Als het prijsverschil billijk 

is, kiezen de grotere ondernemingen in de timmerindustrie 

in 2016 voor sapeli, ook als deze licht duurder is. De droge-

rijen zien het aanbod in kubieke meter hout om te drogen 

stijgen, voornamelijk omdat steeds meer partijen hun eigen 

sapeli weer gaan importeren. De kleinere timmerfabrieken 

laten zich weinig aan deze ontwikkeling gelegen liggen. 

Uiteindelijk trekken zij ook aan het langste eind. Omdat de 

beschikbaarheid van sapeli lopende het verslagjaar onder 

druk komt, keren de klanten van gevingerlast gelamineerd 

hout weer snel naar meranti terug. Afrika is desondanks 

herontdekt door de Nederlandse importeur. 

Noord- en Zuid-Amerika maken in het verslagjaar een eigen 

ontwikkeling door. De beschikbaarheid van Western red ce-

dar voor gevelbekleding staat onder druk met een significan-

te prijsverhoging tot gevolg. Het beschikbare contingent gaat 

voor hoge prijzen naar buurland Verenigde Staten die een 

goede economische ontwikkeling doormaakt. De gevraagde 

prijzen overstijgen de budgetten van de meeste Nederlandse 

importeurs. Tot de Olympische Spelen in augustus zijn de 

Latijns-Amerikaanse markten booming. Met name Brazilië 

kan zijn houtproductie voor een belangrijk deel op de eigen 

binnenlandse markt kwijt. Pas als de eigen economie aan 

het eind van het verslagjaar afremt, richt de exporteur de 

blik weer over de eigen landsgrenzen. Dat ontwikkelingen uit 

het verleden geen garantie zijn voor de toekomst blijkt als de 

Nederlandse industrie ondanks een goede beschikbaarheid 

niet open staat voor houtsoorten als sapupira. 

De in het verslagjaar geïmplementeerde FLEGT-overeenkomst 

tussen Europa en Indonesië heeft voor de Nederlandse markt 

nauwelijks gevolgen. Het land kan nu weliswaar legaal ge-

produceerd hout leveren, maar Nederland richt zich op het 

gebied van duurzaamheid liever op aantoonbaar duurzaam 

gecertificeerd hout. Het VVNH beleid is daar volledig op 

gericht. 

De toeleveranciers aan de grond-, weg- en waterbouw 

zien een veel gematigder 2016 aan zich voorbij trekken. 

Dat is voor een groot deel het gevolg van een achterblij-

vend aanbestedingsniveau vanuit de overheid. Het blijkt 

In de hardhouthandel maken de woning- en utiliteitsbouw en 
de grond-weg-en-waterbouw (gww) in 2016 een gescheiden 
ontwikkeling door. Daar waar de eerste een lichte groei noteert, 
kampen infra en gww in het verslagjaar met een achterblijvend 
bestedingsniveau van de overheid. 

Hardhout
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2016
Een jaar van  
(weder)opbouw  
en versterking.



een belangrijke beperkende factor voor groei voor zowel 

de houthandel, als de afgezette hoeveelheid aantoonbaar 

duurzaam gecertificeerd (FSC-)hout. De overheid is aanjager 

van FSC in de weg- en waterbouw, en daarmee ook van het 

beschikbaar komen van gecertificeerd product in kleinere 

afmetingen. Sluisdeur en gording, maar ook planken, dek-

delen, damwanden en recuperatiematen moeten allemaal 

uit dezelfde boom komen. Blijven overheidsaanbestedingen 

achter, dan heeft dat onherroepelijk gevolgen voor de lagere 

segmenten waar nog (te) vaak op prijs wordt ingekocht. Alle 

drie de markten hebben eigen karakteristieken, maar voor 

de hardhoutleverancier zijn ze gelinkt. Na alle jaren van crisis 

snakken infra en de weg- en waterbouw en hun toeleveran-

ciers naar een aanbestedende overheid naast zich die zorgt 

voor een zekere mate van continuïteit en gestage toename in 

het bouwen, zodat de sector na de grote dip van de crisis de 

tijd en gelegenheid krijgt te herstellen. 

Om de concurrentie met andere materialen in de gww aan 

te gaan, verenigen producenten, leveranciers en Centrum 

Hout zich in 2017 in het Actieplan Versterking Hardhout in 

de GWW. Onder andere de terechte milieuvoordelen uit 

LCA’s zullen hernieuwd voor het voetlicht worden gebracht. 

De markt zal de eerste activiteiten van het actieplan in 2017 

ervaren.

TECHNISCHE ONDERWERPEN

Net als de andere sectiebesturen levert Hardhout een actieve 

bijdrage aan het plan ‘VVNH 2016 en verder’ dat tijdens de 

ledenvergadering op 31 maart 2016 goedkeuring vindt. Het 

plan vormt de komende periode de kapstok voor sectieacti-

viteiten. 
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DUURZAAMHEID EN VERVOLG OP DE GREEN DEAL

Zoals elders in dit jaarverslag staat vermeld, zijn de duur-

zaamheidsresultaten hardhout in 2016 verder verbeterd. De 

zorgen van het sectiebestuur over de mogelijke terugloop 

van FSC-gecertificeerde Afrikaans bosareaal zijn met FSC 

gedeeld. Ook de sectiebezwaren van de door FSC aange-

kondigde introductie van het Online Claims Platform (OCP) 

en Transaction Verification (TV) zijn met deze organisatie 

gedeeld. Het bestuur bediscussieert het mogelijke vervolg op 

de Green Deal ‘Stimuleren duurzaam bosbeheer’ waarbij het 

realiteitsgehalte van de te formuleren hardhoutdoelstelling 

nauwlettend in de gaten wordt gehouden. 

EUTR EN TIMBERCHECKER

In het verslagjaar staat de Europese Houtverordening EUTR in 

elke bestuursvergadering hoog op de agenda. De ervaringen 

met zowel due diligence als met de controles van de Voed-

sel- en Warenautoriteit (NVWA) zijn gedeeld met bestuur en 

leden. De goedkeuring van de TimberChecker-aanvraag door 

de Europese Commissie in maart 2016 en het al dan niet im-

plementeren zijn door het sectiebestuur zorgvuldig gewikt en 

gewogen. Het uiteindelijke advies naar het VVNH-bestuur is 

om niet tot implementatie over te gaan. Gebruikmakend van 

de ervaring van de (sectiebestuurs)leden levert VVNH input 

voor de evaluatie van de EUTR. 

TECHNISCHE- EN ANDERE ONDERWERPEN 

Aan het begin van het verslagjaar worden de door het 

sectiebestuur geïnitieerde brandproeven aan azobé, billinga 

en massaranduba afgerond en aan de leden gepresenteerd. 

Door de onduidelijkheid van de status van de zogeheten 

paraplupolis en de betrokken organisaties komt de discussie 

over GIP niet tot afronding. Het is de wens van het bestuur 

dit onderwerp het komend jaar met een praktisch resultaat af 

te ronden. Het Actieplan ‘Hout in de GWW’, dat op initiatief 

van twaalf belanghebbende individuele VVNH-hardhoutle-

den en onder begeleiding van sectiesecretaris Eric de Munck 

wordt opgestart, krijgt in 2016 concreet invulling. De voort-

gang is onderwerp van elke bestuursvergadering (zie elders 

in dit jaarverslag). Verder is het sectiebestuur nauw betrokken 

bij de totstandkoming van enkele voor hardhout relevante 

LCA’s. Zo wordt er milieudata gegenereerd voor loofhout uit 

Azië, Afrika, Zuid- en Midden-Amerika. Ook worden product-

profielen opgesteld voor kozijnen en damwanden.

EUROPEAN TIMBER TRADE FEDERATION (ETTF) 

De heren Ad Wesselink en Paul van den Heuvel nemen 

namens VVNH deel aan de vergaderingen van de European 

Timber Trade Federation op 16 juni in Bergen (Noorwegen) 

en op 14 oktober - aansluitend op de International Softwood 

Conference - te Parijs. 

BESTUURSSAMENSTELLING 

Het sectiebestuur vergadert in 2016 viermaal. De heer Ad 

Wesselink draagt het voorzitterschap na 26 jaar over aan de 

heer Erik Leeuw. De heer Tom Trooster wordt gekozen tot 

vicevoorzitter. Er wordt op gepaste wijze afscheid genomen 

van bestuurslid Ramon Bus. 
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De ontwikkeling van het voor Nederland belangrijke 

okoumétriplex laat van januari tot de zomerperiode 2016 

een enorme krapte en prijsstijgingen zien in met name FSC-

gecertificeerd product. Na de zomerperiode eisen de presi-

dentverkiezingen in Gabon alle aandacht op. Dit mondt uit 

in verder productievertraging. Gelukkig kantelt de situatie 

na de zomervakantie en komen beschikbaarheid en prijs op 

een beter niveau. In 2017 zet die positieve trend zich voort. 

De import in berkentriplex kenmerkt zich in 2016 aanvanke-

lijk door een lage prijs. Vanaf mei ontstaat er door achter-

blijvende beschikbaarheid echter een zeer grillig patroon 

met prijsschommelingen in de tientallen procenten. Leve-

rancier Rusland voert traditioneel een eigenzinnig handels-

beleid. De Nederlandse plaatimporteur krijgt daar bovenop 

in het tweede kwartaal te maken met een Pools doorrij-

verbod voor Russische vrachtwagens. Alternatieve routes 

en de aanvoer over zee zorgen bijgevolg voor vertraging, 

langere levertijden en hogere kosten. In het derde en begin 

vierde kwartaal stabiliseert deze situatie. Aan het einde van 

het vierde kwartaal zien wij dat de beschikbaarheid van met 

name de hogere kwaliteit Berken multiplex weer afneemt 

en er forse prijsstijgingen worden doorgevoerd. In binnen-

toepassingen profiteert populierentriplex van deze ontwik-

kelingen. In het betontriplex treedt door oplopende prijzen 

voor berkentriplex aan het eind van het jaar een kortdu-

rende verschuiving op naar hardhouttriplex uit Maleisië en 

Indonesië. Deze ontwikkeling wordt verder gedragen door 

de totstandkoming van de FLEGT-overeenkomst legaal hout 

tussen de EU en Indonesië. Inmiddels zijn berken- en hard-

houttriplex weer in evenwicht. Met de FLEGT-overeenkomst 

zijn de wettelijke barrières voor houtexport vanuit Indonesië 

naar Europa van tafel. Voor een deel van de markt biedt 

dit kansen voor bijvoorbeeld de import van Indonesisch 

hardhoutmultiplex naar ons land. FLEGT-hout betekent 

echter nog geen duurzaam gecertificeerd hout. Feit blijft 

dan ook dat de VVNH-leden zich samen met de grotere 

bouwbedrijven en overheid blijven inzetten voor toepassing 

van aantoonbaar duurzaam gecertificeerd hout-  

en plaatmateriaal.

Op gebied van de constructiemultiplexen zien we aan 

het begin van het jaar de prijzen van de Finse productie 

enigszins wegzakken. Pas eind 2016 valt een lichte kentering 

te noteren. Het afgezette jaarvolume voor de Nederlandse 

handel valt desalniettemin niet tegen en is zelfs hoger dan 

in 2015. 

De beschikbaarheid van radiata pine is bij aanvang van het 

jaar prima. Halverwege het jaar wordt dat voor Europa min-

der door actieve markten als de Verenigde Staten. Prijsver-

hogingen die tot het eind van het verslagjaar aanhouden 

zijn het gevolg. Het Braziliaanse Elliottis pine bewijst zich 

ook in 2016 als een interessante, maar lastige en met veel 

onzekerheden omhulde productgroep. In 2016 hanteren de 

producenten, ook na het vollopen van het invoerrechtvrije 

contingent in mei, een onverminderd hoog prijsniveau. 

Door alle ontwikkelingen spelen ook nog eens schomme-

lende valutaontwikkelingen. Waar het Engelse pond aan 

kracht verliest, verstevigt de Amerikaanse dollar. Onder druk 

daarvan ontstaat aan het eind van het jaar een beweging 

die de afzet van OSB langzaam in de kaart speelt, ten koste 

van Elliottis pine.

MDF en spaanplaat zijn volumeproducten met een na-

venante lage prijs en marge. Een vlak 2016 kenmerkt zich 

door een nog iets lager prijsniveau dan anders. Pas in 2017 

vallen een opgaande prijslijn en langere levertijden waar te 

nemen. OSB volgt die trend met kleine prijsaanpassingen 

Daar waar 2016 voor de bulkproducten spaanplaat, MDF en OSB nog redelijk tam 
verloopt, noteert de markt over het algemeen een vrij stabiel en hier en daar zelfs 
opklimmend prijsniveau. Het verslagjaar blijkt voor veel productgroepen een 
prima jaar, echter vooralsnog zonder opmerkelijke rendementsverbeteringen. 
Alleen de haperende beschikbaarheid en prijsontwikkeling van okoumétriplex en 
Russisch berkentriplex gooien roet in het eten.

Plaatmateriaal
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naar beneden en een neerwaartse druk voor de OSB-

fabrikanten. Een explosie bij chemiefabriek BASF en even 

daarop bij een Chinees chemisch concern zorgen voor een 

korte stagnering van de lijmproductie van OSB. Het zorgt 

in de OSB-handel voor een kort, gelukkig snel wegebbend, 

paniekmoment. De OSB-productiecapaciteit is mede door 

optimistische fabrikanten medio 2016 snel weer op zijn (te 

hoge) niveau. 

TECHNISCHE EN ANDERE ONDERWERPEN 

Het sectiebestuur zet zich onverminderd in om het aandeel 

duurzaam geproduceerd plaatmateriaal in de markt te 

verhogen. In het verslagjaar is er aandacht voor de nieuwe 

douanetarieven binnen de Generalised Scheme of Prefe-

rences (GSP), Taric-codes van de Europese Gemeenschap, 

quota voor triplex en de Europese Houtverordening (EUTR). 

Verdere onderwerpen van studie zijn veranderingen ten 

gevolge van de Europese Verordening Bouwproducten 

(CPR), marktanalyse Plaatmaterialen (o.a. ten behoeve van 

UNECE), Levenscyclusanalyse (LCA) plaatmaterialen en de 

opzet van een nieuwe cursus Toepassing Plaatmaterialen 

in de gevel. Het sectiebestuur volgt en becommentarieert 

verschillende normen en beoordelingsrichtlijnen. 

BRL 1705 TRIPLEX

Het sectiebestuur buigt zich intensief over de Beoordelings-

richtlijn 1705 Triplex. In de SKH- begeleidingscommissie 

vraagt de sectie aandacht dat de BRL-eisen voldoende reke-

ning houden met de mogelijkheden van de fabrikanten, de 

klantvraag, constructiepraktijk en grondstofvoorziening. Op 

9 december 2016 is de nieuwe BRL 1705 officieel van kracht.

MILIEUBELASTING EN DUURZAAMHEID

Omdat het in de bouw steeds belangrijker wordt iets te kun-

nen zeggen over de milieubelasting van materialen, maakt 

het sectiebestuur een analyse van de herkomst en volumes 

van de belangrijkste stromen plaatmaterialen naar de Ne-

derlandse markt. Deze gegevens vormen de basis voor mili-

euprofielen van de in de bouw vijf belangrijkste plaatmate-

rialen. Als deze profielen in 2017 gereed zijn, volgt opname 

in de Nationale Milieudatabase. In het Besluit Bouwwerken 

en Leefomgeving (voorheen het Bouwbesluit) is het maken 

van een milieuprestatieberekening voor nieuwbouw vanaf 1 

januari 2018 verplicht. 

Het sectiebestuur vraagt bij FSC International borging van 

de FSC-gecertificeerde grondstofstromen uit met name 

Afrika. FSC zegt extra aandacht toe voor het consolideren 

van bestaande FSC-certificering als ook uitbreiding van het 

areaal gecertificeerd bos in West-Afrika.

Uit oogpunt van levensduurverlenging en duurzaamheid 

krijgt het Hout Opleidings Centrum (HOC) opdracht voor 

ontwikkeling van een nieuwe cursus met nadruk op duur-

zame en praktische toepassing van houtachtige plaatma-

terialen en aandacht voor in- en verkoop en voorkoming 

dan wel afwikkeling van klachten. Aanvullend hieraan 

kunnen leden samen met hun klanten deelnemen aan een 

workshop ‘Plaatmaterialen in de gevel’ over onder andere 

het juist aanbrengen en detailleren van plaatmaterialen in 

boeiboorden en andere gevelvlakken.

BESTUUR 

Het bestuur komt in 2016 viermaal bijeen. Tot het bestuur 

treden toe de heer Hielke Koning en mevrouw Christina 

Blaak-Beyleveld. De heer Michiel Verbraak word verkozen 

tot voorzitter en volgt de heer Dave Zonneveld op die het 

sectiebestuur verlaat. 
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LOGISTIEK

De bouw verandert: geen grootschalige bouwprojecten 

maar kleinschalige, binnenstedelijke bouwlocaties, 

gezamenlijke ontwikkeling met (toekomstige) buren, 

transformatie van kantoren naar wonen en een toename 

van prefab bouwsystemen. Dit vraagt aanpassingen 

van alle partijen in de keten. Groothandels in hout- en 

bouwmaterialen zullen hun toegevoegde waarde in 

de keten steeds nadrukkelijker moeten bewijzen, zo 

signaleert Rabobank in zijn Cijfers en Trends Bericht. De 

rol van de handel als regisseur biedt wellicht kansen op 

het vlak van efficiënt voorraadbeheer, het organiseren  

van materiaalstromen, en  toepassing van duurzame 

oplossingen en innovaties. Door de strijd om de marge 

moet de groothandel op alle onderdelen ‘lean’ zijn. 

De afnemer wil in toenemende mate worden ontzorgd 

met een totaaloplossing van producten én diensten. 

Door horizontale- en verticale dienstverlening kan de 

groothandel de klant (nog) beter van dienst zijn. Om zich 

te blijven onderscheiden van de (DHZ) bouwmarkten 

zal de groothandel zich moeten richten op excellente 

distributieoplossingen, diepgaande kennis en een breed 

pakket aan producten. Al deze ontwikkelingen hebben de 

aandacht van de sectie Technische Zaken.

De groothandel in hout- en bouwmaterialen opereert 

op het scharnierpunt tussen industrie en aannemerij. 

In het verleden was er een duidelijk verschil tussen 

groothandels in hout en groothandels in bouwmaterialen, 

maar de laatste jaren verandert dit. Groothandels 

worden steeds meer one-stop-shops voor aannemerij en 

bouwers. Groothandels hebben het assortiment verbreed 

en leveren nu vaak zowel hout als bouwmaterialen. 

De sector digitaliseert in snel tempo. Apps met 

realtime beschikbaarheidsinformatie en geïntegreerde 

besteloplossingen worden steeds belangrijker. Daarnaast 

geeft de koppeling van bestelmodules en interne 

informatiesystemen de groothandels ook betere 

managementinformatie. Voorraadbeheer kan worden 

verbeterd, met mogelijk minder werkkapitaalbeslag. 

De Rabobank verwacht dat ook de komende jaren de 

consolidatietrend in de branche doorzet. Daarnaast is er 

de toenemende concurrentie van buitenlandse partijen als 

Hornbach en Bauhaus. Die zijn zeker op het gebied van de 

kleine zzp’er een geduchte concurrent voor groothandels 

die zich op hetzelfde segment richten. 

Het is belangrijk dat kansen en uitdagingen in de markt ook 

op (vak)technisch vlak door een gespecialiseerde VVNH-

sectie voor de leden worden gesignaleerd en overkoepelend 

worden behandeld voor een kwalitatieve en economisch 

rendabele verwerking van hout en houtproducten.

ERKENDE MAATREGELENLIJST ENERGIEBESPARING

In september 2013 sloot de Sociaal Economische Raad het 

Energieakkoord voor duurzame groei af om met elkaar een 

extra bijdrage te leveren aan energiebesparing. De partijen 

van het akkoord komen overeen om meer te doen voor 

het nemen van energiebesparende maatregelen die zich 

in vijf jaar of minder terugverdienen. Een van de afspraken 

is om ‘erkende maatregelenlijsten voor energiebesparing’ 

te introduceren. Deze geven invulling aan een wettelijke 

verplichting die al sinds 1993 bestaat. Sinds 2008 staat 

de verplichting in het Activiteitenbesluit milieubeheer. 

Dergelijke lijsten bestaan inmiddels al voor een groot aantal 

branches en sectoren.

De sectie Technische Zaken verwerft, bundelt en communiceert kennis voor 
een duurzame en efficiënte manier van houtbewerking en -verwerking. Daar 
waar er via het secretariaat of via de Houtinformatielijn ledenvragen zijn 
over milieu, arbo, trendontwikkelingen en productiebewerkingen (schaven, 
drogen, verduurzamen) schept de sectie voorwaarden voor duurzaam en 
efficiënt houtgebruik en initieert zij waar nodig onderzoek. 

Technische zaken

JAARVERSLAG 2016 TECHNISCHE ZAKEN
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De organisaties in de hout- en meubelindustrie (CBM, NBvT, 

EPV en VVNH) buigen zich in het verslagjaar gezamenlijk 

over maatregelenlijsten voor energiebeheer in hun 

branche. De opgestelde lijst krijgt in 2017 een goedkeuring 

en daarmee erkenning van het ministerie van Infrastructuur 

en Milieu. Doel is om deze erkende maatregelen per 1 

januari 2018 in werking te laten treden.

Met de erkende maatregelenlijsten voor de hout- en 

meubelsector is het voor bedrijven en instellingen 

eenvoudiger te voldoen aan de verplichting tot 

energiebesparing. Ook het toezicht daarop wordt zo 

vergemakkelijkt. De lijsten leveren zo een belangrijke 

bijdrage aan de doelstelling van extra energiebesparing.

BESTUUR 

Het sectiebestuur komt in het verslagjaar niet bijeen. Wel 

is er regelmatig overleg tussen de bestuursleden onderling 

over verschillende onderwerpen. Er doen zich geen 

bestuurswisselingen voor.  
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VVNH BESTUUR

Het VVNH bestuur vergadert in 2016 zesmaal. De be-

langrijkste onderwerpen zijn de representativiteit van de 

vereniging en de ledenwerfactie om die representativiteit 

te verbeteren. Daarnaast dringen twee samenwerkingen 

naar de voorgrond: het samen met de NBvT borgen van het 

houtbelang in een op te richten ‘Platform Hout in de bouw’ 

en de samenwerking met Hibin in BouwtoeleveringNL. Het 

bestuur presenteert de onderwerpen aan de leden tijdens 

de ledenvergaderingen op 31 maart, 23 juni en 24 novem-

ber 2016. 

VVNH LEDENVERGADERINGEN 

In 2016 vinden er drie reguliere ledenvergaderingen plaats. 

Op 31 maart staat een ingelaste ledenvergadering in Huize 

Mereveld te Utrecht geheel in het teken van de toekomst 

van Koninklijke VVNH. Onderwerpen zijn onder andere visie 

en ambitie van de VVNH; het borgen van het houtbelang; 

het plan ‘VVNH 2016 en verder’ en de nieuwe brochure 

‘Samen Sterk’. Ook gaat de vergadering in op het werven 

van nieuwe leden om de representativiteit van collectieve 

afspraken te waarborgen en aanpassing van de VVNH-

contributieregeling aan de nieuwe situatie. Gebaseerd op 

de besluitvorming publiceren VVNH en NBvT op 4 april het 

persbericht ‘VVNH en NBvT intensiveren hun samenwerking 

‘Hout heeft de toekomst, samenwerking tussen NBvT en 

VVNH’.

Op 23 juni is Flechter ‘De Kalkhovens’ in Huizen de locatie 

van de ledenvergadering. De aanwezigen worden onder an-

dere bijgepraat over de voortgang van de gesprekken met 

de NBvT het houtbelang te borgen en de ledenwervingsac-

tie die in 2016 vijftien nieuwe leden oplevert. Aan het eind 

van de vergadering kondigt de heer Harry Gras aan het 

bestuursvoorzitterschap in de daaropvolgende ledenverga-

dering van november te zullen neerleggen. Om het proces 

naar een logische en praktische samenwerkingsvorm met 

de NBvT te faciliteren, besluiten VVNH- en NBvT-bestuur 

adviesbureau Berenschot in te schakelen. 

Op 24 november vindt de ledenvergadering voorafgaand 

aan de Houtdag in de ochtend plaats. Deze vergadering 

in de Philharmonie in Haarlem staat geheel in het teken 

van het concept businessplan van de nieuw op te richten 

federatie met de NBvT. Werktitel van dit plan is: ‘Platform 

hout in de bouw’. De leden geven het VVNH-bestuur 

mandaat de samenwerking langs de gepresenteerde lijnen 

verder vorm te geven. De ledenvergadering neemt op 

gepaste wijze afscheid van de heer Harry Gras. Hij draagt de 

voorzittershamer over aan de heer Wirt Groen. De heer Gras 

ontvangt het erevoorzitterschap van de VVNH. De bijbe-

horende VVNH-erevoorzittersspeld en de houten VVNH-

oorkonde krijgt hij uit handen van de nieuwe voorzitter.

BESTUURS- EN STUURGROEPOVERLEG VVNH-NBVT

Gefaciliteerd door adviesbureau Berenschot vergaderen in 

2016 zowel de besturen van beide verenigingen gezamen-

lijk, als ook de ingestelde stuurgroep van VVNH- en NBvT-

bestuursleden diverse malen. 

Draagvlakverbreding, uitbouw van het ledenaantal en aandacht voor borging van het 
houtbelang via de vorming van een houtfederatie met de NBvT bepalen in het verslagjaar 
voor een belangrijk deel de agenda van bestuur en secretariaat. Adviesbureau Berenschot 
presenteert op 24 november 2016 in de Philharmonie in Haarlem de invulling van de 
nieuwe met de NBvT te vormen houtkoepel. De leden stemmen met de verdere uitwerking 
van het gepresenteerde plan in. Veel van het werk zal in 2017 tot een afronding komen. 

Organisatorische zaken

JAARVERSLAG 2016 ORGANISATORISCHE ZAKEN
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BESTUUR BOUWTOELEVERINGNL 

Het bestuur van de federatieve vereniging Bouwtoeleve-

ringNL van VVNH en Hibin vergadert in 2016 driemaal. De 

vergaderingen staan geheel in het teken van elkaar over en 

weer informeren over lopende zaken. Gespreksonderwerp is 

onder andere de door onderzoeksbureau Buildsight in het 

voor- en najaar uitgevoerde conjunctuurmeting onder de 

leden van beide verenigingen. De enquête geeft de leden 

een goed beeld van de economische ontwikkelingen bin-

nen de hout- en bouwmaterialenhandel, zowel nationaal 

als regionaal. 

IN MEMORIAM CARL SCHÖNLANK

Op 7 juni overlijdt Carl Schönlank op 90-jarige leeftijd. De 

heer Schönlank is zijn hele werkzame leven aan de bran-

cheorganisaties van de Nederlandse houthandel verbonden 

geweest. Hij begint in de jaren veertig van de vorige eeuw 

na zijn hbs-studie vrijwel meteen te werken bij de Neder-

landse Houtbond, die hij bijna vijf decennia dient. Bij zijn 

pensionering als algemeen secretaris van de Houtbond in 

1990 draagt hij het stokje over aan André de Boer die hem 

‘een briljante man, een harde werker, zeer belezen en een 

geweldige opleider’ noemt. De heer Schönlank zal worden 

herinnerd als een belezen, humorvolle en harde werker 

die een constante factor vormde binnen de Nederlandse 

Houtbond, de voorloper van de VVNH.

VVNH BESTUUR 

De heren Hein Gooskens en Wirt Groen treden toe tot het 

bestuur voor een eerste periode van vier jaar. De heer Ad 

Wesselink wordt herkozen voor een tweede periode van vier 

jaar. 

Na een zittingsperiode van achttien jaar in het VVNH be-

stuur, waarvan vier jaar als voorzitter, treedt de heer Harry 

Gras uit het bestuur. Het voorzitterschap wordt overgedra-

gen aan de heer Wirt Groen. 

LEDEN

Aan het eind van het verslagjaar telt Koninklijke VVNH 107 

lidbedrijven met in totaal 106 filialen.
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Houthandel Alblas B.V.

Amsterdamsche Fijnhouthandel

Anders Hout B.V.

Houthandel J.Barkmeijer & Zn. B.V.

Bear Optima Wood B.V.

Van den Berg Hardhout B.V.

Berghoef Hout B.V.

Beyleveld Houtimport B.V.

Houthandel Boogaerdt B.V.

Bruggers Wood-Supply B.V. 

Houtcentre De Bruin B.V.

Hardhouthandel G. Cantrijn B.V.

Cemplaat B.V.

Crooswijkse Houthandel

Van Dam Houtprodukten B.V.

Dekker Hout Den Haag B.V.

Derlage Junior HOUT V.O.F.

Diederen Hout- en 

Bouwmaterialen B.V.

Houthandel Diederen Schinveld B.V.

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.

Eppinga Hout & Bouwmaterialen B.V.

Fibois B.V.

Finex Timber Solutions B.V.

De Geer Plaatmaterialen 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 B.V.

H&P West

B.V. Houthandel F. Habraken

B.V. Hard- en Zachthout Import Mij.

Hillegomse Houtgroep

Hollandse Houtimport B.V.

Homé Hout B.V.

Hoogendoorn Hout B.V.

Houthandel Houtex B.V.

Houtplex B.V. 

Houtwerf B.V.

Hupkes Houthandel Dieren B.V.

Van Ierssel Houtimport B.V.

Houthandel W. Jacobs B.V.

Jongeneel B.V.

Houthandel Jos Dennebos B.V.

Knape Hout B.V.

Kombi Bouwmaterialen

KoningsBlaauw Houthandel B.V.

Houtimport Kuhn B.V.

Houthandel Lambert van den Bosch B.V

Leyenaar Taapken Lamaker B.V.

Houthandel Looijmans B.V.

MagicWood

Meerdink Winterswijk

Meilink Houthandel en Zagerij B.V.

Houthandel Meppel B.V.

J. Mulder Houtimport B.V.

Mulders’ Houthandel B.V.

NatureWood B.V.

Noordman Hout B.V.

Nordic Timber

NVB Ubbens Delfzijl

Oldenboom Groep B.V.

Oscar Timber Products

Parren Hout B.V.

Pollemans & Walhof B.V.

Prohout B.V.

Propex Timber B.V.

Raaymakers Hout B.V.

Ralph Zee B.V.

Rechthout V.o.f.

Regge Hout B.V.

Remerink Group B.V.

Rest Hout Nederland B.V.

RET Bouwproducten 

Houtimport Reuver B.V.

Houthandel Math. L. Scheijmans B.V.

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.

Van de Stadt Houtimport B.V.

Stora Enso Timber DIY Products B.V.

Van Swaaij Trade International

Timber and Building Supplies Holland N.V.

Timber Trade Connection

Topjoynt B.V.

UPM-Kymmene B.V. Plywood

V-Wood International B.V.

Houthandel De Vechtstreek

BouwCenter Veghel B.V.

Verdouw Gouda Bouwprodukten B.V.

VidarWood 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.

Onze gewaardeerde leden,  
stand van zaken 31 december 2016

Leden

JAARVERSLAG 2016 LEDEN
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Erevoorzitters 

C. Boogaerdt
H.A.A.J. Gras
K.W. Kuperus    

H.W.F. Scholte
J.N. van de Stadt

Erelid

A.A.C. Koomen

Commissies 

SOCIALE COMMISSIE 

C. Boogaerdt (voorzitter)
O. van Biezen
Mw. I. van Gerwen-Gooskens
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)

PARITAIR BERAAD HOUTHANDEL (PBH)

C. Boogaerdt (voorzitter)
O. van Biezen 
W.B. Groen
H.J. van Meerten
P.A. van den Heuvel
F. de Boer (secretaris)

Bestuurscolleges 

BESTUUR

W.B. Groen (voorzitter)
H. Gooskens
H.A. van Drimmelen
A.J. Schouten
A. Wesselink
P.A. van den Heuvel (secretaris)   

SECTIE HARDHOUT

E.J. Leeuw (voorzitter)
T.J. Trooster (vicevoorzitter)
C. Boogaerdt
P.F.A.J. Habraken 
A. Wesselink 
R. van Wijk
P.A. van den Heuvel (secretaris)

SECTIE NAALDHOUT 

A.J.H. van der Heijden (voorzitter)
W.K. Schnitger (vicevoorzitter) 
G. Dijksman 
R. Kwist
M.J.F. Scheijmans 
J. Voet
E.D. de Munck (secretaris)

SECTIE PLAATMATERIAAL 

M. Verbraak (voorzitter)
A. Willemsen (vicevoorzitter) 
Mw. C.A. Blaak-Beyleveld
H.A. van Drimmelen
C. Hoogendoorn
E.D. de Munck (secretaris)

SECTIE TECHNISCHE ZAKEN 

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

Stand van zaken per 31 december 2016

Onze erevoorzitters en -leden, 
commissies etc.

JAARVERSLAG 2016 ORGANISATIE
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Afvaardigingen

ADVIESCOMMISSIE VOOR 
DISPENSATIEAANGELEGENHEDEN 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)

A. Wesselink
P.A. van den Heuvel  

FEDERATIEVE VERENIGING 
BOUWTOELEVERINGNL (BTNL)

H.A. van Drimmelen
W.B. Groen
P.A. van den Heuvel  

GESCHILLENCOMMISSIE CAO VOOR DE 
HOUTHANDEL

M.R. Bijl 
F.A. de Boer (secretaris)

HOUT OPLEIDINGS CENTRUM (HOC) 

F.A. de Boer (penningmeester)
W.B. Groen 
C. van Halen

INTERNATIONALE 
NAALDHOUTCONFERENTIE, ISC (PARIJS, 
OKTOBER 2016)

A.J.H. van der Heijden (voorzitter)
W.K. Schnitger 
J. Voet
P.A. van den Heuvel 
E.D. de Munck

NEDERLANDSE BRANCHEVERENIGING 
VOOR DE TIMMERINDUSTRIE (NBVT), 
BESTUUR SECTIE HOUTSKELETBOUW

E.D. de Munck

NEDERLANDS VERBOND VAN DE 
GROOTHANDEL (NVG)

P.A. van den Heuvel

STICHTING BEDRIJFSVERPAKKINGEN 
NEDERLAND (BVNL)

P.A. van den Heuvel (bestuurslid)

STICHTING BEWUST MET HOUT

P.A. van den Heuvel (voorzitter)

STICHTING FONDS VOOR ONDERZOEK, 
OPLEIDING EN ARBEIDSVERHOUDINGEN IN 
DE HOUTHANDEL (FONDS O.O.& A.)

W.B. Groen
F.A. de Boer  

STICHTING KEURINGSBUREAU HOUT, 
BESTUUR

H.A. van Drimmelen

STICHTING KEURINGSBUREAU HOUT, 
COLLEGE VAN DESKUNDIGEN

P. Zeeman

STICHTING KEURINGSBUREAU HOUT, 
COMMISSIE TOEPASSINGEN NIEUWE 
HOUTSOORTEN (CTH)/BRL-WERKGROEPEN

E.D. de Munck
E.J. Leeuw
T.J. Trooster
O.S. Smeets (agendalid)

STICHTING KEURINGSBUREAU HOUT, 
COMMISSIE INDUSTRIEEL TIMMERWERK

H.A. van Drimmelen
(plv. P.A. van den Heuvel)

STICHTING KRINGLOOP HOUT

W.K. Schnitger

STICHTING NEDERLANDS NORMALISATIE 
INSTITUUT (NEN), NORMCOMMISSIE 
DUURZAME GEBOUWEN

E.D. de Munck

STICHTING NEDERLANDS NORMALISATIE 
INSTITUUT (NEN), NORMCOMMISSIE HOUT

Prof. dr. J.W.G van de Kuilen (TU-Delft) 
(voorzitter)
G. Dijksman (naaldhout)
L. Zaaijer (hardhout)
E.D. de Munck

STICHTING NEDERLANDS NORMALISATIE 
INSTITUUT (NEN), NORMCOMMISSIE ISO 
COC BOSPRODUCTEN

E.D. de Munck 

STICHTING NEDERLANDS NORMALISATIE 
INSTITUUT (NEN), TGB COMMISSIE

G.J.P. Ravenshorst (TU Delft) 
(voorzitter)
(plv. J.W.G. van de Kuilen, TU Delft)
E.D. de Munck (agendalid)

STICHTING SERVICE INSTITUUT VOOR 
VEILIGHEID, ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN 
EN GEZONDHEID (SIVAG)

W.B. Groen
Vacature
F.A. de Boer

STUURGROEP CONVENANT ‘BEVORDEREN 
DUURZAAM BOSBEHEER’

P.A. van den Heuvel

VERENIGING VAN HOUTDROGERS (VVH)

F. van Nunen (voorzitter)
E.D. de Munck (secretaris)

VNO-NCW, WERKGROEP GRONDSTOFFEN 
EN PRODUCTEN 

P.A. van den Heuvel 
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Samenstelling College  
van Arbiters

HARDHOUTDESKUNDIGEN

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

NAALDHOUTDESKUNDIGEN

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

PLAATMATERIAALDESKUNDIGEN

R. Broersma
J. Westland     
 

NAMENS CBM BRANCHEVERENIGING VOOR 
INTERIEURBOUW EN MEUBELINDUSTRIE

R.J.H. van Dijk  
A. Fijma
P.C. Mulleman

NAMENS BRANCHEVERENIGING VOOR DE 
TIMMERINDUSTRIE (NBVT)

Vacature

JURIDISCHE DESKUNDIGE

Y.R.R.R. de Mul

BINDEND ADVIES COMMISSIE

J.A.G. van Eimeren (voorzitter)
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