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VOORWOORD

Voorwoord
2015, het jaar van koers bepalen en vasthouden
Als we iets willen laten doorklinken in dit jaarverslag, dan is het een
toenemend gevoel dat we langzaam maar zeker uit de economische
crisis aan het raken zijn. Net als de hele bouwkolom heeft de
economische malaise ook de houthandel niet onberoerd gelaten.
Maar het zit niet in onze aard om bij de pakken neer zitten. Samen
met onze leden staan we als branchevereniging voor onze sector en
de duurzame winning van onze grondstof. In 2015 zijn in bestuursen algemene ledenvergaderingen dan ook verdere stappen gezet
om de representativiteit van onze vereniging te versterken en het
houtbelang in de nabije toekomst nog beter te borgen.
De agenda van de VVNH-najaarsledenvergadering op 26

Het verslagjaar, maar ook begin 2016, is er door bestuur

november 2015 lokt bij het hoge bezoekersaantal een leven-

in samenspraak met de Sociale Commissie gediscussieerd

dige discussie uit. Vooral over de punten ‘Stand van zaken

over de toekomstvisie en -ambities van de VVNH. Dit heeft

samenwerking VVNH, Hibin en NBvT’, het ‘VVNH-duur-

geresulteerd in een heldere focus, concrete activiteiten en

zaamheidsbeleid 2016-2020’ en vaststelling van de ‘Concept-

duidelijke structuren voor de samenwerking met Hibin -

begroting VVNH 2016’ wordt veel van gedachten gewisseld.

richting fusievereniging BouwtoeleveringNL - en met de

Naast sociale onderwerpen als cao en pensioen, is de zorg

NBvT voor het borgen van het houtbelang in de toekomst.

voor duurzame winning en duurzaam gebruik van onze

Voor versterking van het gezamenlijk belang van de groot-

grondstof het uniforme onderwerp dat de leden bindt. Na

handel in hout en plaatmateriaal is het zaak de meerwaarde

de eerste aanzet tijdens de VVNH-ledenvergadering van 17

van het lidmaatschap van onze vereniging op gebied van

juni 2015 ontvangt het plan om het houtbelang te borgen

collectieve afspraken, informatieverstrekking en onderne-

tijdens de ingelaste ledenvergadering op 31 maart 2016

mersondersteuning nog beter naar voren te brengen. Nu

uitgebreide ledensteun. Samenwerking met andere organi-

de crisis voorbij lijkt, is het tijd om weer aan de toekomst te

saties, maar ook versterking van de eigen gelederen wordt

bouwen.

het vertrekpunt voor verdere ontwikkelingen.
Een brancheorganisatie als VVNH bestaat bij de gratie van
Er is het afgelopen jaar veel gebeurd en veel bereikt. Zo

de inzet van zijn secretariaat en leden. Op deze plaats wil

loopt de planperiode van het VVNH-beleidsplan ‘Wijs met

ik alle bestuursleden en secretariaatsmedewerkers hartelijk

Hout 2010-2015’ en het daarop gebaseerde en samen

danken voor hun inzet voor onze vereniging in het afgelo-

met de NBvT uitgevoerde Actieplan ‘Bewust met Hout

pen verslagjaar.

2010-2015’ aan het eind van het verslagjaar af. Het VVNHduurzaamheidsbeleid is in veel opzichten succesvol, onze
vereniging mag trots zijn op de bereikte resultaten. Met

Namens het bestuur en directie van de Koninklijke VVNH,

de Green Deal ‘Bevorderen duurzaam bosbeheer’ is het
draagvlak voor het VVNH- en NBvT-beleid naar duurzame
winning en toepassing van hout- en houtproducten verbreed. Met dit als solide basis zijn eind 2015 voor de periode
2016-2020 nieuwe duurzaamheidsdoelstellingen geformuleerd en vastgesteld.

Harry Gras, voorzitter.
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INLEIDING

Inleiding
De Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen
(VVNH) is de overkoepelende brancheorganisatie van 206
groothandelsbedrijven in hout en plaatmateriaal, inclusief filialen.
In 2015 importeren de aangesloten bedrijven 1,8 miljoen m³ hout.*
De meerderheid van alle werknemers in de bedrijfstak (circa 4.900) is
werkzaam bij VVNH-lidbedrijven.
Verenigingen die gerelateerde branchesegmenten

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

vertegenwoordigen zijn als buitengewoon lid bij de VVNH

teren in innovaties, nieuwe houttoepassingen, onderzoek

aangesloten. Dit zijn de Nederlandse Vereniging van

naar nieuwe houtsoorten, opleidingen en onderwijs;

Houtagenten (NATA), de Algemene Vereniging Inlands
Hout (AVIH) en de Vereeniging van Importeerende
Groothandelaren in Hout (VIGH).

- De VVNH vervult haar belangenbehartigende rol door
een proactieve, transparante en constructieve opstelling;
- De VVNH hanteert een bindende gedragscode voor alle
aangesloten leden.

De VVNH is lid van het Nederlands Verbond van de
Groothandel (NVG) en daarmee verbonden aan het VNO/

GEDRAGSCODE

NCW. Ook is de VVNH partner van MVO Nederland. Door de

De missie van de VVNH is vertaald in een gedragscode die

mondiale handel in hout en de herkomst ervan is de VVNH

onder andere regelt dat VVNH-leden uitsluitend hout op de

lid van en actief betrokken bij de European Timber Trade

Nederlandse markt brengen dat voldoet aan de geldende

Federation (ETTF) en de Confédération Européenne des

wet- en regelgeving (zowel nationaal als internationaal

Industries du Bois (CEI-Bois).

overeengekomen). Alle leden van de VVNH hebben de
gedragscode ondertekend. Maatschappelijk Verantwoord

MISSIE

Ondernemen (MVO) is daarin de leidraad. De gedragscode

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

is te vinden op www.vvnh.nl.

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;

* Resultaten VVNH-monitoring 2015, Probos april 2016
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Milieuzaken
De in eerdere jaren ingezette stijgende lijn in de import van
duurzaam geproduceerd hout en plaatmateriaal zet zich in 2015
voort, zo blijkt uit de voor de leden gebruikelijke tweejaarlijkse
rapportage. Is in 2014 de doelstelling van 85% reeds gehaald, het
gerealiseerde overall duurzaamheidspercentages over 2015 bedraagt
88,7%.
DUURZAME IMPORT EN INKOOP DOOR VVNH-LEDEN

naar 65% duurzaam (tropisch) hardhout in 2020. Voorbe-

Uit de analyse die de Stichting Probos van de gegevens

houd voor realisatie van die laatste doelstelling is wel dat

van de leden maakte, blijkt dat de leden in 2015 in totaal

tijdens de planperiode financiële instrumenten ter stimu-

1.820.631 m³ (2014: 1.807.311 m³) hout en plaatmaterialen

lering van het gebruik van duurzaam geproduceerd hout

importeren dan wel inkopen. Van dit totaal is 88,7%

kunnen worden ingezet. Evenals bij de eerdere beleids-

gecertificeerd duurzaam geproduceerd (PEFC en FSC). In de

plannen gelden in ieder geval FSC en PEFC als bewijs voor

2015 importeren VVNH-leden circa 1.007.222 m³ naaldhout,

duurzaamheid.

waarvan 96,8% FSC- of PEFC-gecertificeerd, 326.195 m³
hardhout, waarvan 60,7% FSC- en PEFC-gecertificeerd en

In de ledenvergadering discussiëren de aanwezigen over de

487.214 m³ plaatmateriaal, waarvan 90,6% FSC- en PEFC-

haalbaarheid van met name de hardhout- en de plaatmate-

gecertificeerd.

riaaldoelstellingen voor de genoemde periode. Aangegeven
wordt dat de verdere groei van het aandeel duurzaam

VVNH-DOELSTELLINGEN 2016-2020

geproduceerd in beide productgroepen moeilijk is in te

Gezien het succes van het duurzaamheidsbeleid van de

schatten. De aanwezige leden kunnen zich vinden in de

afgelopen jaren stelt de ledenvergadering van 26 november

door de sectiebesturen en VVNH-bestuur voorgelegde doel-

2015 voor de komende periode 2016 -2020 nieuwe

stellingen. Met de vaststelling ervan is tevens een manier

duurzaamheidsdoelstellingen vast.

geïntroduceerd om leden die op het gebied van duurzaamheid achterblijven aan te sporen.

De overall VVNH-doelstelling voor de import èn inkoop
van duurzaam geproduceerd hout en plaatmateriaal gaat

BELONEN EN AANSPOREN

van 85% in 2015 naar 90% in 2020. De 100%-subdoelstelling

De VVNH heeft sinds de vaststelling van de VVNH-ge-

voor naaldhout blijft gehandhaafd. De subdoelstelling voor

dragscode in 2004 een sanctiesysteem om leden die het

plaatmateriaal gaat van 85% in 2015 naar 90% in 2020 en

VVNH-duurzaamheidsbeleid negeren en/of de afspraken

die van (tropisch) hardhout van 50% gerealiseerd in 2015

niet nakomen ter verantwoording te roepen. Daarnaast pu-

96%
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88%

Aandeel duurzaam

naaldhout
overall
plaatmateriaal
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bliceert de vereniging de ledenprestaties op het gebied van

GREEN DEAL

duurzame importen en inkopen op www.vvnh.nl. Dit om

Tijdens de Internationale Houtdag op 26 november in

de transparantie onderling en naar buiten toe te vergroten.

De Meern presenteert de stichting Bewust met Hout de

Gedragscode en sanctiesysteem bewijzen hun nut, maar

resultaten van de impactstudie Green Deal ‘Bevorderen

bieden tot nu toe geen mogelijkheid leden te stimuleren

duurzaam bosbeheer’. Paul van den Heuvel, VVNH-

extra inspanningen te leveren. Om juist dat te realiseren

directeur en voorzitter van de stuurgroep van de Green

worden koploperbedrijven in het vervolg in het zonne-

Deal, overhandigt dit rapport aan de heer Cor von

tje gezet. In nauw overleg met de sectiebesturen wordt

Meijenfeldt, directie Natuur & Biodiversiteit van het

jaarlijks voor de productgroepen hardhout, naaldhout en

ministerie van Economische Zaken.

plaatmateriaal het door alle leden gerealiseerde duurzaamheidspercentage bepaald en vastgesteld. Leden die van dit

Green Deal laat in 2015 Probos de motivatie voor inkoop

gemiddelde 50% of meer negatief afwijken, krijgen van het

van niet-gecertificeerd hout onderzoeken. De onderzoekers

VVNH-bestuur het verzoek een plan te formuleren voor het

constateren bij voorschrijvers en klanten van de houthandel

verhogen van het bedrijfspercentage duurzaam geprodu-

zowel een kennisachterstand op het gebied van houtei-

ceerd hardhout en/of naaldhout en/of plaatmateriaal. Bij

genschappen, als ook weinig bewustzijn over de gevolgen

weigering stelt het VVNH-bestuur het VVNH-sanctiesysteem

van inkoop van niet-gecertificeerd hout. De meerprijs

in het vooruitzicht.

van gecertificeerd hout blijkt in veel gevallen reden voor
niet-gecertificeerd hout te kiezen. Naar aanleiding van dit

De duurzaamheidsactiviteiten van de VVNH staan niet op

rapport en in het kader van Green Deal onderzoekt CE Delft

zich, maar maken samen met partners deel uit van een

financiële instrumenten voor verdere verduurzaming van

breder kader. De successen op duurzaamheidsgebied met

de houtketen. Een btw-verlaging op gecertificeerd hout,

de NBvT maken het zeer wenselijk de samenwerking met de

verruiming van de regeling voor Groen Beleggen en belas-

brancheorganisatie voor de timmerindustrie in de stichting

tingaftrek voor duurzame projecten worden als mogelijke

Bewust met Hout voort te zetten. Stichting Initiatief Duur-

instrumenten genoemd.

zame Handel (IDH) participeert in en is nauw betrokken bij
de uitvoering van de Green Deal ‘Bevorderen van duurzaam

VVNH, NBvT en andere betrokken Green-Dealpartijen

bosbeheer’. De afgelopen jaren treedt deze organisatie op

vinden formulering van een nieuwe Green Deal wenselijk.

als belangrijk medefinancier van de uitvoeringskosten. Ook

Een vervolg kan profiteren van de enorme ervaring die in

Hibin is een belangrijke partner in de uitvoering van het

de afgelopen drie jaar is opgedaan. Het biedt bovendien

duurzaamheidsbeleid en niet alleen vanwege de samen-

de gelegenheid dat naast bedrijfsleven en ministeries, ook

werking in BouwtoeleveringNL. De brancheorganisatie voor

ngo’s en lagere overheden zich bij een nieuwe Green Deal

de bouwmaterialenhandel onderschrijft bovengenoemde

aansluiten. Eind 2015 vinden de eerste gesprekken over een

nieuwe VVNH-doelstellingen, neemt deel aan de Green

nieuwe Green Deal plaats. Het ministerie van Buitenlandse

Deal en is daarmee een belangrijke partner in de uitvoering.

Zaken is hierbij nauw betrokken in het kader van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO).

#

1

Kennisoverdracht
binnen de bouwketen
ondersteunt het
houtbelang

In de eerste helft van 2016 wordt duidelijk of een nieuwe
Green Deal er daadwerkelijk komt.
EUROPESE HOUTVERORDENING (EUTR) EN
TIMBERCHECKER
Om leden optimaal te kunnen ondersteunen bij de praktische implementatie van de Europese Houtverordening
EUTR heeft de VVNH de stichting TimberChecker opgericht. De officiële aanvraag bij de Europese Commissie ook
te mogen optreden als monitoringorganisatie (MO) als
controlerende instantie voor de leden dateert van 16 april
2013. In diverse informatierondes is in het verslagjaar in
etappes aanvullende informatie aan de Europese Commissie verstrekt. Op 25 november 2015 keurt de Stuurgroep
de aanvraag goed. Het wachten is dan nog op het officiële
bericht van goedkeuring. Deze volgt op 18 maart 2016.
KEURHOUT
Zoals ook de afgelopen jaren in het knelpuntenonderzoek
van de Green Deal is geconstateerd, blijft het voor
bedrijven lastig om FSC- en PEFC-gecertificeerd hout en
plaatmateriaal met behoud van beide logo’s naast elkaar
te verhandelen en te gebruiken. Voor veel bedrijven vormt
Keurhout daarom nog steeds het alternatief om gemengde
volumes van gecertificeerd hout te verhandelen met als
motto: ‘Waarom moeilijk doen als het Keurhout kan!’
Keurhout voorziet zo direct in een behoefte. Het aantal
Keurhout-deelnemers bedraagt eind 2015 83.
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Sociale zaken
De totstandkoming van een nieuwe cao is een van de zaken die in
het verslagjaar op sociaal gebied spelen. De representativiteit van de
vereniging in collectieve afspraken staat echter onder druk.

CAO-ONDERHANDELINGEN

januari 2015 tot en met 31 december 2020. Hiermee wordt

Op 6 februari 2015 beginnen de cao-onderhandelingen.

gedeeltelijk de loonsverhoging gefinancierd: 0,50% per 1

Op dat moment is nog allerminst zeker dat de vooral door

oktober 2015, 1,5% per 1 januari 2016 en 1,75% per 1 januari

de export gedreven economische opleving ook voor de

2017. Ook de door werkgevers gewenste uitbreiding van het

bouwsector zal gelden. Er is nog steeds sprake van bedrijfs-

dagvenster en beperking van de seniorendagen worden

sluitingen en faillissementen. Kredietverlening door banken

binnengehaald.

is alleen mogelijk onder hoge solvabiliteitseisen.
ONDERZOEK WERKVERMOGEN
Het aantal werknemers in de bedrijfstak loopt in het

Stichting Sivag (Service Instituut Veiligheid, Arbeidsom-

verslagjaar iets op van 4.835 naar 4.889 werknemers. Meer

standigheden en Gezondheid) biedt werknemers in de

ontslagrondes worden echter niet uitgesloten. Het blijkt

houthandel in 2015 een onderzoek aan naar het werkver-

onder de onzekere economische omstandigheden in het

mogen. Het werkvermogen geeft inzicht in de mate waarin

eerste kwartaal niet mogelijk tot een cao te komen. De

personeelsleden tot op hogere leeftijd duurzaam inzetbaar

onderhandelingen worden in april weer voortgezet. Op dat

kunnen blijven. Werknemers krijgen persoonlijk advies over

moment blijkt de representativiteit die nodig is om cao-

eventuele leefstijlaanpassingen om dit mogelijk te maken.

bepalingen algemeen verbindend te verklaren een kritische

Bij deelname van vijftien of meer werknemers per bedrijf

grens te hebben bereikt. Langer wachten met het afsluiten

is een anonieme bedrijfsrapportage voorzien. Voor de hele

houdt het risico in geen algemeen verbindendverklaring te

bedrijfstak komen zo cijfers beschikbaar die toekomstig be-

krijgen. Tegelijkertijd speelt de expiratie van de cao Fonds

leid kunnen ondersteunen. Vijftien bedrijven met in totaal

O.O.& A. Om onze financiering van o.a. het houtbelang

driehonderd werknemers melden zich voor het onderzoek

veilig te stellen, moet er een cao met een langere looptijd

aan. Aan het eind van het verslagjaar is het onderzoek nog

worden afgesloten.

niet afgerond.

Toename van de loonkosten is vanwege de nog steeds

BRANCHE-RIE

niet rooskleurige economische situatie niet verantwoord.

De houthandel heeft tot 31 januari 2016 een officieel

Werkgevers sluiten de ogen echter ook niet voor de steeds

erkende branche-RIE (Risico-inventarisatie en -Evaluatie) die

sterker wordende tekenen van herstel, ook voor de bouw-

als model kan dienen voor een bedrijfsRIE. Bedrijven met

sector. Tijdens de vierde onderhandelingsronde in juli zijn

25 medewerkers of minder die de branche-RIE gebruiken,

werkgevers bereid tot een beperkte loonsverhoging in een

hoeven deze niet te laten toetsen door een deskundige of

cao met een looptijd van 1 januari 2015 t/m 31 maart 2017.

arbodienst. In het zicht van expiratie actualiseren cao-

Voorwaarde is wel deze gedeeltelijk te financieren met een

partijen de branche-RIE en de nieuwe erkenning wordt op 7

premieverlaging voor het Fonds O.O.& A.

januari 2016 gepubliceerd.

Partijen spreken af de premie voor het Fonds O.O.& A.
te verlagen van 0,7% naar 0,35% in een looptijd van 1

ARBOCATALOGUS

geïnventariseerd. Een stuurgroep constateert dat de meeste

Cao-partijen besluiten de reeds bestaande arbotoolkit om

verschillen kunnen worden overbrugd. Over een beperkt

te vormen tot een arbocatalogus. De door cao-partijen

aantal onderdelen luidt het oordeel dat overeenstemming

geformuleerde arbonormen zijn daarmee ook voor de over-

moeilijk is.

heid bindend. De aanvraag is aan het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid SZ&W gestuurd. Een akkoord is

In maart en november is er gezamenlijk met Hibin en de

nog niet ontvangen.

vakbonden betrokken bij Houthandel en Hibin een Paritair
Beraad. De resultaten van de werkgroepen en het advies

OPSCHALING PENSIOENFONDS

van de stuurgroep worden besproken. In het beraad van

Als deelnemer van het pensioenfonds, maar ook als cao-

november wordt afgesproken een tijdlijn uit te zetten naar

partij, oriënteert de VVNH zich in 2015 op schaalvergroting

één cao/pensioenregeling die eind 2016 moet zijn gereali-

van het Bedrijfstakpensioenfonds. In dat kader worden er

seerd.

oriënterende gesprekken gevoerd met het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en Meubileringsbe-

LOON- EN SALARISONDERZOEK

drijven. Onder andere vanwege het dreigende represen-

In 2015 start een nieuw onderzoek naar de werkelijk

tativiteitsprobleem kunnen de gesprekken niet worden

betaalde salarissen in de bedrijfstak. Er vindt een uitsplit-

voortgezet.

sing plaats naar regio en naar functie. De deelnemende
bedrijven ontvangen een rapportage. Het secretariaat

REPRESENTATIVITEIT

gebruikt de resultaten voor salarisadviezen aan leden. Voor

Voor de algemeen verbindendverklaring van cao-bepalin-

de Sociale Commissie bevat het nuttige informatie bij de

gen en verplichtstelling van het pensioenfonds is represen-

cao-onderhandelingen.

tativiteit van de VVNH nodig. Door krimp in het ledenbestand heeft de VVNH de kritische grens bereikt. De in juli

BEROEPSOPLEIDINGEN SH&M

afgesloten cao kan nog algemeen verbindend worden

De Stichting Hout & Meubel (SH&M) houdt in het verslag-

verklaard, maar actie is nodig. Zonder uitbreiding van het

jaar op te bestaan. De wettelijke taken (erkenning leerbedrij-

ledental ontstaat er voor het afsluiten van een nieuwe cao

ven, kwalificatiestructuur) voor de BBL- en BOL-opleidingen

in maart 2017 een probleem. De representativiteitsproble-

worden ondergebracht bij het Kenniscentrum Gebouwde

matiek speelt ook bij de cao voor het Fonds voor Onder-

Omgeving en Techniek waar ondermeer de bouw onder

zoek, Opleiding en Arbeidsverhoudingen in de Houthandel

valt. Voor de bedrijfstakeigen inbreng is de VVNH vertegen-

(O.O.& A.) die eindigt op 31 december 2020.

woordigd in het Marktsegment Hout en Meubel.

SAMENWERKING HIBIN

CAO FONDS O.O.& A.

Werkgroepen van VVNH en Hibin buigen zich over een

Eind 2015 loopt de cao Fonds O.O.& A. af (Onderzoek,

gezamenlijke cao- en pensioenregeling. De verschillen en

Opleiding en Arbeidsverhoudingen in de Houthandel). De

overeenkomsten van de bestaande regelingen worden

heffing tot en met 2015 is 0,7%. Een nieuwe cao met een
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looptijd van vijf jaar (vanaf 1 januari 2016) stelt de heffing
voor de nieuwe periode veilig. De nieuwe vastgelegde heffing is 0,35%. Ter (gedeeltelijke) financiering van de cao is er
in 2015 0,35% geheven. Bepalingen van de cao worden door
het ministerie van SZ&W algemeen verbindend verklaard,
waarmee de cao voor alle houthandelsbedrijven geldt. Op
een eigen website is informatie over het fonds te vinden:
www.fondsooa.nl.
RISICOBEREIDHEIDSONDERZOEK PENSIOENFONDS
Het pensioenfonds doet een zogenoemd risicobereidheidsonderzoek onder werknemers en pensioengerechtigden.
Dit is een wettelijke verplichting om duidelijk te krijgen welk
(beleggings-)risico men bereid is te nemen. Zonder beleggingsrisico kan er slechts een nominaal pensioen worden
toegezegd. Vanuit beleggingsrendementen kan indexatie
(toeslagen) worden gefinancierd. De respons op de enquête
ligt boven het landelijk gemiddelde en voldoende om
conclusies aan te verbinden. Het pensioenfonds neemt de
resultaten mee in het beleggingsbeleid voor 2016.
PENSIOENAANGIFTE
Het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houthandel verruilt in
het verslagjaar Plato/ABzend voor de aangifte van loon- en
dienstverbandgegevens voor het nieuwe systeem Pensioenaangifte. De aangesloten bedrijven worden door het pensioenfonds op 10 november schriftelijk geïnformeerd. Met het
nieuwe systeem wordt rechtstreeks vanuit het salarispakket
aangifte gedaan, net als bij de aangifte loonheffing. Het is
daarbij belangrijk te controleren dat de gegevens die in de
salarisadministratie staan, overeenkomen met de gegevens
die Syntrus in de pensioenadministratie heeft staan. Komen
de gegevens niet overeen, dan accepteert Pensioenaangifte
de melding niet. De VVNH informeert en levert waar nodig
ondersteuning.
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VVNH staat voor
het houtbelang
en voorkomt
belemmeringen
om hout te verkopen
en toe te passen
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CENTRUM HOUT

Centrum Hout
Centrum Hout helpt en ondersteunt praktijkgericht en tot in detail
bij het duurzaam bouwen en ontwerpen in hout. Met een uitgebreid
dienstenpakket stimuleert Centrum Hout al meer dan zestig jaar
het verantwoord gebruik van hout en houtproducten in technisch,
economisch, maatschappelijk en esthetisch opzicht. Sinds 2005 is
Centrum Hout onderdeel van de VVNH.
HOUTINFORMATIELIJN

derzoek naar houten en kunststof damwanden en kozijnen.

Voorlichting van alle doelgroepen die professioneel iets met

Deze studies zullen medio 2016 worden afgerond. Op grond

hout te maken hebben, is een belangrijke pijler onder hout-

van de reeds verkregen tussenrapportages wordt verwacht

promotie en borging van het houtbelang. Centrum Hout

dat de resultaten zeer gunstig zullen uitvallen ten opzichte

beantwoordt in 2015 via de Houtinformatielijn ruim duizend

van kunststof en staal. In 2015 wordt veel informatie aan-

vragen per telefoon en e-mail. Behalve VVNH-leden weten

geleverd voor reeds lopend onderzoek naar basisprofielen

ook werknemers uit de houtsector, architecten, aannemers,

van houtsoorten. Voor productstudies van kozijnen, deuren,

particulier opdrachtgevers, product- en projectontwik-

trappen, wanden en daken wordt opgetrokken met NBvT.

kelaars en een enkele consument de Houtinformatielijn te
vinden. Veel aandacht in de informatievoorziening krijgen

PUBLICATIES

gevelbekleding, bouwen in hout/houtskeletbouw, brand,

Er is gestart met de herziening van het Houtvademecum.

afwerking en houtsoortkeuze.

Naast een volledig herziene inhoud krijgt de voor 2016
gedachte publicatie extra afbeeldingen bij de houtbeschrij-

LEZINGEN/GASTCOLLEGES

vingen. Uitgever BimMedia in Den Haag beëindigt in het

Medewerkers van Centrum Hout geven verschillende lezin-

verslagjaar de losbladige uitgave Houtdocumentatie. De

gen voor de houthandel, ook incompany. Als docent wordt

uitgeefrechten gaan over naar Centrum Hout. De nodige

diverse malen meegewerkt aan verschillende onderdelen

vakartikelen zien het licht over hout en brand en hout-

van de opleiding Commercieel Technisch Medewerker

achtige plaatmaterialen. De website www.houtdatabase.

Houthandel. In de aanvragen van gastcolleges voor hoge-

nl is uitgebreid met vijftig nieuwe voorbeeldprojecten. Ook

scholen en universiteiten zijn inleidingen over de toepas-

zijn er nieuwe houtinfobladen toegevoegd aan houtinfo.

singsmogelijkheden van en construeren in hout het meest

nl. Beide websites zijn in 2015 respectievelijk ruim 35.000 en

populair.

bijna 100.000 keer bezocht.

NORMCOMMISSIES

HOUTCAFÉ

Centrum Hout medewerkers hebben namens de VVNH

Voor het tweede jaar wordt onder de noemer Houtcafé een

zitting in diverse normcommissies om belemmeringen voor

aantal kennis- en netwerkbijeenkomsten gehouden. Onder-

de toepassing van hout te voorkomen en weg te nemen.

werpen zijn: Houtmarkt in beeld (14 april), Houthandel 2.0 gebruik sociale media (19 mei), Hout en brand - een update

ONDERZOEK

(11 juni) en, samen met Hibin, Bouw Informatie Model (BIM)

In 2015 is de brandklasse van een aantal houtsoorten voor

(1 oktober).

verschillende toepassingen onderzocht. Ook gaan nieuwe
LCA-studies van start om de milieubelasting van hout en
houtproducten in kaart te brengen en te vergelijken met
andere materialen. Een subsidie van de EU Sustainable Tropical Timber Coalition (EUSTTC) ondersteunt levenscycluson-

#
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VVNH biedt
tegen een lage
contributie advies
en ondersteuning

BESTUUR EN PERSONEEL
Aangezien in 2014 het besluit is genomen om de activiteiten
van het Centrum Hout in het vervolg door de productsectiebesturen te laten begeleiden, komt het CH-bestuur op 15
januari voor een laatste keer bijeen met de klankbordgroep
en Redactie Adviesraad van Het Houtblad. Een gezamenlijk
diner vormt de afsluiting. Op 1 oktober neemt technisch
medewerker Olav Pouw na acht jaar voor VVNH/Centrum
Hout te hebben gewerkt afscheid. Zijn deskundige inbreng
is zeer gewaardeerd

#
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Als VVNH-lid beslis je mee
over de speerpunten op de
politieke houtagenda in
Nederland en Europa
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NAALDHOUT

Naaldhout
Het eerste kwartaal 2015 is voor de naaldhoutsector nog vrij rustig en
daarmee een voortzetting van de laatste maanden van 2014. Echter
na april komt er vaart in huizenbouw en houtconsumptie waardoor
het besef langzaam maar zeker groeit dat we de crisis achter ons aan
het laten zijn.

MARKTVERKENNING

2015 is door het uitblijven van grote ontwikkelingen voor

De grote stroom vluchtelingen die Nederland in

de naaldhoutsector een ietwat saai, maar in ieder geval

het verslagjaar bereikt, zet grote druk op de snelle

een vlak jaar. In de hectiek van oplopende levertijden en

realisering van tijdelijke huisvesting. De klanten in de

prijzen waarmee de naaldhouthandelaar in 2016 alweer

industrie en prefab zien als gevolg van die behoefte de

wordt geconfronteerd, is dat ook wel eens goed om mee te

orderportefeuilles snel oplopen, net als de omzetten die bij

maken.

enkele ondernemingen verdubbelen. Het betekent ook voor
de naaldhoutsector een welkome vergroting van de afzet.

TECHNISCHE ONDERWERPEN
Het sectiebestuur Naaldhout zet zich ook dit verslagjaar

De beschikbaarheid van naaldhout in alle sortimenten

in om het aandeel duurzaam geproduceerd hout verder

is over het gehele verslagjaar prima. Het zorgt voor een

te laten stijgen tot 100%. Er wordt herhaaldelijk gesproken

stabiel jaar met in de eerste drie kwartalen een vlakke prijs.

over handelsketencertificering. In reactie op het voornemen

De grote leveranciers schrijven hun prijzen van kwartaal

van de Forest Stewardship Council FSC om een Transactie

tot kwartaal door. In het vierde kwartaal wordt de prijs

Verificatie te introduceren, neemt het sectiebestuur

beïnvloedt door een klein winterdipje, maar dat is slechts

het initiatief tot het sturen van een industriebrief. De

van korte duur. De stabiliteit concentreert zich voornamelijk

ongerustheid hierover wordt samen met andere partijen in

op het vlak van vuren. Het grenen zit in het verslagjaar

de bouw bij FSC International kenbaar gemaakt. Verder is

iets meer in de probleemhoek vanwege een afnemende

er aandacht voor levenscyclusanalyse (LCA) van naaldhout,

vraag in Noord-Afrika. Een terugloop in de afzet vanwege

normen, stallenbouw en aardbevingsbestendig bouwen.

financiële (valuta)problemen in Egypte doet de prijs van

Op grond van de LCA tussenrapportages wordt verwacht

grenen zakken. Behalve de verpakkingsindustrie profiteert

dat de eindresultaten in 2016 zeer positief voor hout zullen

daar in Nederland echter nauwelijks iemand van.

uitvallen. Speciale aandacht heeft het vochtgehalte in
liggers die worden toegepast in prefab-elementen. Door

Reorganisaties, concentraties of bedrijfssluitingen doen

de toenemende isolatiewaarden nemen de pakketdikten

zich in 2015 in de herkomstlanden van ons naaldhout

van elementen toe en daalt het houtvochtgehalte van

niet voor, dus ook op dat vlak blijft het rustig. Dan zorgt

het toegepaste hout. Er komt op aandringen van het

het samengaan van PontMeyer en Jongeneel kortstondig

sectiebestuur Naaldhout een onderzoek naar de verschillen

voor meer beroering op de Nederlandse markt. De Deli

in houtvochtgehalte tussen moment van levering

Building Supplies- en PontMeyer-bedrijven behouden hun

en moment van verwerking door de timmerfabriek.

eigen handelsnamen en zelfstandige positie op de markt

Richting houthandel wordt een vochtpercentage als

en blijven concurreren. De naam van de PontMeyer N.V.

inkoopeis geformuleerd. Aandacht is er ook voor de

verandert in een nieuwe naam: TABS Holland N.V.

activiteiten van de Stichting Kringloop Hout, waarin de
sectie is vertegenwoordigd. In het NBvT-sectiebestuur
Houtskeletbouw worden de belangen van VVNH-leden
behartigd.
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NAALDHOUT

INTERNATIONAL SOFTWOOD

BESTUUR

CONFERENCE (ISC) 2015 AMSTERDAM

Het sectiebestuur vergadert in 2015 vijfmaal. In 2015 treden

Op 4, 5 en 6 november 2015 vindt in de Koepelkerk in

de heren P. Krook (Stiho) en D.P. Wilkens (Houtgroep van

Amsterdam de jaarlijkse International Softwood Conference

Drimmelen) af. De heer R. Kwist (Stora Enso DIY) treedt tot

(ISC 2015) plaats. De organisatie valt dit jaar te beurt

het bestuur toe.

aan VVNH en sectiebestuur Naaldhout, samen met de
European Timber Trade Federation (ETTF) en European
Organisation of the Sawmill Industry (EOS). In totaal
nemen 138 vertegenwoordigers uit de naaldhouthandel
en zagerijwereld van 21 landen deel. Zij worden op
woensdagavond 4 november officieel welkom geheten. Op
donderdag bespreken internationale sprekers de mondiale
marktontwikkelingen in naaldhout. Algemeen wordt
geconcludeerd dat de grootste economische tegenwind is
geluwd. Er kan worden gewerkt aan groei, al verloopt deze
in verschillende delen van Europa en ook de wereld in een
verschillend tempo. Tijdens workshops wordt geëngageerd
over verschillende onderwerpen gediscussieerd. ‘s Avond
nemen tweehonderd personen deel aan het galadiner in
de ‘Gallery of Honour’ van het Rijksmuseum, in nabijheid
van Rembrandt’s Nachtwacht. Vrijdagochtend spreken
vertegenwoordigers uit de papier- en kartonsector en
verpakkings- en palletindustrie. In het kader van de
Europese houtpromotie is er aandacht voor de Wood
Toolbox. Deelnemers prijzen de organisatie voor inhoud,
locatie en algemene organisatie van het evenement. Meer
informatie is te vinden op: www.isc2015.nl.
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HARDHOUT

Hardhout
In het verslagjaar groeit de eind 2014 al ingezette positieve stemming
op het gebied van producenten- en consumentenvertrouwen. De
bestedingen lopen op, en daarmee ook de economische activiteit.
Hiervan profiteren ook de ondernemers in de bouw- en houtsector.
De opwaartse trend die valt waar te nemen, straalt door naar de
hardhoutsector.
MARKTVERKENNING

hebben het op hun beurt weer iets gemakkelijker dan

2015 is een van de eerste jaren sinds lang waarin een

hun toeleverende collega’s aan de reguliere woning- en

constante positieve trend valt waar te nemen. Niet alleen

utiliteitsbouw.

in Nederland, maar we zien het ook in bijvoorbeeld Spanje,
Frankrijk, Duitsland en Engeland. De bouw is positiever. Er

Het is belangrijk inspanningen te blijven leveren om zowel

wordt meer gewerkt, architecten zien weer opdrachten

houtconsumenten als ook houtexporterende landen te

binnenlopen, stilgelegde of opgeschoven bouwprojecten

overtuigen van de noodzaak van duurzaam geproduceerd

raken weer vlot. Niettegenstaande problemen in

(tropisch) hout. Nederland, Duitsland, Engeland en de

de hypotheekverstrekking aan de onderkant van de

Scandinavische landen lopen op dit vlak nog steeds

woningmarkt, is de rente in het verslagjaar ook nog eens

voorop. Het is zaak ook de rest van Europa in versnelde

positief laag.

pas mee te krijgen. Hout, zo wordt steeds meer duidelijk,
speelt zich meer en meer in de kijker door CO2-neutraal en

De zwakkere euro levert in het verslagjaar in eerste instantie

laagenergetisch en milieubewust bouwen. We zullen, nee

exporttechnische voordelen op, maar de dollargevoelige

we moéten, er als houtsector alles aan doen om die trend

exportlanden op hardhoutgebied zien na een aanvankelijke

te ondersteunen.

groei deze na herwaardering van hun eigen valuta weer
even snel verdampen. De lagere zeevrachten ten spijt.

TECHNISCHE ONDERWERPEN

Aan het begin van het jaar bemoeilijken zoals elk jaar de

Het sectiebestuur Hardhout buigt zich in het verslagjaar

klimatologische omstandigheden in de herkomstlanden het

over onderwerpen als legaliteit, EUTR en TimberChecker.

aanbod. Vooral Maleisië maakt een zeer nat begin van het

De Europese Commissie informeert en consulteert het

jaar mee. In de tweede helft van het jaar valt China weg als

sectiebestuur over de TimberChecker-aanvraag om op te

kopende partij. De houtvoorraden belopen naar verluidt in

mogen treden als monitoringorganisatie (MO). Ook de

dat land tot een geschatte 14 miljoen m³. Het wegwerken

VVNH-bevindingen tijdens het evaluatieproces van de EUTR

ervan is China’s eerste prioriteit. Pas begin 2016 laat China

worden kenbaar gemaakt. Tijdens de bestuursvergadering

zijn gezicht op gebied van de specials weer voorzichtig op

van 9 april 2015 bij Houthandel Van Dam in Bunnik belicht

de kopersmarkt zien.

mevrouw Meriam Wortel van de Nederlandse Voedsel- en
Warenautoriteit (NVWA) de ervaringen met het handhaven

2015 gaat naar alle waarschijnlijkheid de boeken in als

van de Europese Houtverordening EUTR. Afgesproken

een kanteljaar. Na de crisis is het nu zaak de boel weer

wordt over het onderwerp in contact te blijven. Op 10

aan de gang te krijgen. Al met al betekent het dat er in

september 2015 presenteert VVNH-directeur Paul van

2015 nog niet genoeg is verdiend, maar dat betere tijden

den Heuvel tijdens een discussieavond in De Balie te

zeker zijn aangebroken. Op het terrein van omzet- en

Amsterdam het VVNH-beleid en -aanpak in het kader van

winstherstel hebben de breedpakketzaken het vooralsnog

de EUTR. Samen met belangstellenden, Greenpeace en

iets makkelijker in 2015 dan de echte specialisten. De

diverse VVNH-leden wordt gesproken over Greenpeace-

houtleveranciers aan de grond-, weg- en waterbouw

bevindingen in producentenlanden van tropisch hout.
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HARDHOUT

Eind 2015 publiceert de natuurorganisatie het rapport

BRANDEIGENSCHAPPEN

‘The Amazon’s silent crisis, partners in crime’. Vanwege

In 2015 geeft het sectiebestuur opdracht de houtsoorten

het gedeelde belang laat het sectiebestuur Greenpeace

bilinga, azobé en massuranduba te onderzoeken op

weten graag op de hoogte te worden gehouden van de

hun brandeigenschappen en daarmee op geschiktheid

bevindingen.

voor toepassing in galerijen. De resultaten blijken eind
2015 positief waarmee voor VVNH-leden de genoemde

PEFC-MTCS

houtsoorten objectief geschikt zijn verklaard om in galerijen

Begin 2015 wordt naar aanleiding van Algemeen Overleg in

te worden toegepast. Het nut en de noodzaak van garanties

de Tweede Kamer op 5 februari gesproken over PEFC-MTCS.

van het Garantie-instituut Industriële Producten (GIP)

Het delegatiebezoek van de ministeries Infrastructuur en

worden in het verslagjaar uitvoerig besproken. Getracht

Milieu I&M en Economische Zaken EZ aan Maleisië blijkt het

wordt om tot actualisatie van de garantie te komen. Het

dossier goed te hebben gedaan.

resultaat ervan wordt in de loop van 2016 verwacht.

HARDHOUTDOELSTELLING

ETTF/HARDWOOD CONFERENCE

In de tweede helft 2015 wordt uitvoerig gediscussieerd

De heren Ad Wesselink en Paul van den Heuvel nemen deel

over de nieuw vast te stellen VVNH-hardhoutdoelstelling

aan de vergaderingen van de Europese Koepelorganisatie

voor de periode 2016-2020. Deze wordt vastgesteld op

ETTF, Hardwood Section op 19 juni in Rome en op 7

65% duurzaam geproduceerd hout in 2020, onder de

november - aansluitend op de International Softwood

voorwaarde dat de komende jaren gebruik kan worden

Conference - te Amsterdam.

gemaakt van financiële instrumenten om duurzaam
geproduceerd hout ook financieel te stimuleren. Bij

Beide heren nemen ook deel aan de European

de vaststelling is nadrukkelijk rekening gehouden met

(International) Hardwood Conference van 17 en 18

de terugtrekkende bewegingen die boseigenaren in

september te Kopenhagen. Ad Wesselink geeft er een

belangrijke houtproducerende tropische landen rond

presentatie over de situatie in Afrika.

certificering de laatste periode tonen. Het sectiebestuur
vindt dat er onverminderd aandacht moet blijven uitgaan

BESTUUR

naar stimulering van duurzaam bosbeheer in voor de

Het sectiebestuur vergadert in 2015 viermaal. De heer

houthandel belangrijke bossen.

Erik Leeuw is voor een tweede periode van vier jaar
herbenoemd als vicevoorzitter. Er wordt afscheid genomen

Tijdens de Stuurgroepvergadering Green Deal bespreekt

van bestuurslid Lodewijk Koop en de heer René van Wijk

het sectiebestuur uitvoerig de inzet van financiële

treedt tot het bestuur toe.

instrumenten om de keuze voor duurzaam geproduceerd
hout te stimuleren. Bij het vaststellen van de VVNHduurzaamheidsdoelstellingen 2016-2020 is hieraan
gerefereerd.
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PLAATMATERIAAL

Plaatmateriaal
2015 verloopt ook voor de handel in plaatmateriaal beter dan
2014. Aan de verkoopkant is de weg naar boven ingeslagen, zij het
gematigd en nog niet met enorme sprongen.

MARKTVERKENNING

Zuid-Europees populierentriplex is in Nederland ten koste

Bij productgroepen als MDF, spaanplaat en OSB starten

van het hardhoutmultiplex bezig aan een groeispurt. In

de prijzen aan het begin van het jaar laag. Het blijkt een

2015 groeit het volume in de blanke en gegronde variant

voorteken voor het prijsniveau voor de rest van het jaar:

aanzienlijk. Aanbod en vraag zijn in het verslagjaar goed

deze productiegroepen presteren gedurende het hele jaar

in evenwicht. In de tweede helft van het jaar slaat de

echter bijzonder stabiel. Tot en met het derde kwartaal

balans zelfs af en toe door naar de vraagkant met lichte

blijken voor Oost-Europees OSB in de grotere volumes

prijsstijgingen tot gevolg.

zelfs spotdeals mogelijk. De reden hiervoor is simpel: er zit
nog steeds genoeg (lees: teveel) productiecapaciteit in de

Het Russisch berkentriplex ziet zich door de val van de

markt en de vraag is na de crisis nog steeds niet tot volle

roebel en de politieke situatie in Rusland in het verslagjaar

wasdom gekomen.

geconfronteerd met een enorme prijsval in tientallen
procenten. Pas aan het eind van 2015 en begin 2016 is een

Bij constructietriplex als Eliottis pine uit Brazilië en Radiata

kleine kentering te noteren.

pine uit Chili doen zich opzienbarende prijsverlagingen
voor. De Braziliaanse binnenlandse vraag blijft sterk

Okoumétriplex stijgt in 2015 in prijs. De beschikbaarheid

achter en met een gunstige valutastand wordt uit alle

is minder, de fabrieken zitten vol met een goede levertijd.

macht getracht meer volume uit export te halen. In Chili

De beschikbaarheid van grote maten en gecertificeerd

is de productiecapaciteit voor Radiata pine triplex bij

product wordt aan het eind van 2015 minder. De kwaliteit

ondernemingen als Arauco en CMPC fors toegenomen. De

van okoumé staat in het verslagjaar onder druk en er wordt

productie overstijgt zelfs de vraag, met ook hier een prijsval

door de producenten hard gewerkt om deze begin 2016

tot gevolg. De prijsontwikkelingen in dit segment is even

weer op een acceptabel niveau te krijgen. De volumes

slikken voor marktpartijen die hun dure voorraden in rap

vanuit Zuid Oost Azië zijn in 2015 stabiel.

tempo moeten afwaarderen.
TECHNISCHE ONDERWERPEN
Ook het Finse plaatmateriaal heeft zijn prijs, hetzij in zeer

Het sectiebestuur Plaatmateriaal zet zich ook dit

beperkte mate, naar beneden aangepast onder druk van de

jaar op verschillende fronten in om het aandeel

ontwikkelingen vanuit Zuid-Amerika.

duurzaam geproduceerd plaatmateriaal in de markt
te verhogen. Zo is het bestuur druk met de Europese

Op wat populieren betonplex na doet China op

Houtverordening (EUTR), de douanetarieven binnen

plaatmaterialenvlak in Nederland nauwelijks mee. De

de Generalized Scheme of Preferences (GSP), maar ook

afremmende groei van de Chinese economie kan er echter

met Taric-codes van de Europese Gemeenschap, quota

wel voor zorgen dat er in 2016 weer meer aanbod komt

voor triplex en de veranderingen door de Europese

vanuit China.

Verordening Bouwproducten (CPR). Ook krijgen
plaatmateriaalstatistieken en verschillende normen en
beoordelingsrichtlijnen aandacht.
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PLAATMATERIAAL

BEOORDELINGSRICHTLIJN 1705
Het sectiebestuur werkt mee aan de herziening van
de Beoordelingsrichtlijn 1705 Triplex. De VVNH is
vertegenwoordigd in de begeleidingscommissie en
afgevaardigden zien er op toe dat met inbreng van de
nodige argumenten de BRL op realistische en praktisch
werkbare wijze invulling krijgt. De sectie werkt ook aan
nieuwe, uniforme en internationaal geaccepteerde
verwerkings- en onderhoudsvoorschriften.
PUBLICATIES
Eén van de marketingondersteunende activiteiten ter
bevordering van de kennis over en het gebruik van
plaatmateriaal is het publiceren van een technisch overzicht
van de meest toegepaste houtachtige panelen. Ook
lanceert de sectie begin 2015 de Youtube-instructiefilm
‘Betontriplex goed toegepast?! - Daar Hou(d)t ik van -’ om
de duurzame en technisch verantwoorde inzet van hout
en houtachtige plaatmaterialen bij gebruikers beter op de
kaart te zetten.
BESTUUR
Het sectiebestuur vergadert in 2015 tweemaal. Er doen zich
geen bestuurswisselingen voor.

#
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Praktijkgerichte
informatievoorziening en
kennisoverdracht voor de
duurzame toepassing van
hout en houtproducten
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TECHNISCHE ZAKEN

Technische zaken
De sectie Technische Zaken verwerft, bundelt en communiceert de 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 en productiebewerkingen (schaven, drogen, verduurzamen)
schept de sectie voorwaarden voor duurzaam en efficiënt houtgebruik en
initieert zij waar nodig onderzoek.
Het is belangrijk dat kansen en uitdagingen in de markt ook

3D-PRINTING

op (vak)technisch vlak door een gespecialiseerde VVNH-

Met DUS Architecten in Amsterdam wordt samenwerking

sectie voor de leden worden gesignaleerd en overkoepelend

gezocht om de mogelijkheden van 3D-printing met

worden behandeld voor een kwalitatieve en economisch

vloeibaar hout te onderzoeken. DUS is één van de

rendabele verwerking van hout en houtproducten.

voorlopers van deze techniek waarvoor ook andere
materialen kunnen worden gebruikt. In het verslagjaar komt

BRANDVERTRAGING

het echter niet meer tot een bespreking.

Het onderzoek naar de brandvertragende behandeling
van hout komt voor de sectie Technische Zaken in

ARTIKELCODERING

het verslagjaar tot een afronding. De zoektocht naar

De sectie Technische Zaken is betrokken bij het project

een product waarmee hout brandvertragend kan

Artikelcodering voor het opzetten van een classificatie van

worden behandeld in combinatie met afwerking wordt

standaard bouwartikelen. Het project wordt uitgevoerd

verder aan de sector overgelaten. De proeven bij

door ETIM (Europees Technisch Informatie Model). Naast de

brandonderzoeksinstituut Warrington leveren onvoldoende

Hibin vertegenwoordigt de sectie het houtbelang.

resultaat. Bovendien is de markt, al dan niet geïnspireerd
door de sectieactiviteiten, zelf ook al bezig een product te

BESTUUR

zoeken.

Het sectiebestuur vergadert in het verslagjaar tweemaal.
Er doen zich geen bestuurswisselingen voor. Het bestuur

De sectie blijft overigens ontwikkelingen op het gebied van

bestaat uit de heren Leo van Oorschot (voorzitter), John de

verduurzaming en afwerking op de voet volgen. Met diverse

Haan, Erik Scheffers, Pieter Lukas en Roger Orth.

marktpartijen blijft contact om technische oplossingen
snel op te pakken en aan de leden door te geven. De
beproevingsverslagen van de testen worden weliswaar
niet officieel geautoriseerd, maar zijn voor de leden wel
beschikbaar.
AD HOUT
De sectie onderzoekt het verlijmen van luchtgedroogd
hout. Een excursie naar een producent van dergelijk AD
hout wordt gepland voor 2016.

JAARVERSLAG 2015

ORGANISATORISCHE ZAKEN

Organisatorische zaken
Terugkijkend op het verslagjaar zien we de Nederlandse economie in
2015 voorzichtig kantelen naar meer activiteit. De bouwactiviteiten
nemen in het verslagjaar toe en hoewel het daardoor niet op alle
fronten meteen goed gaat, is de lijn naar boven ingezet.

Mede door de dip van de afgelopen jaren is het VVNH

BouwtoeleveringNL. Tijdens de aansluitende VVNH-

ledenaantal teruggelopen, waardoor de representativiteit

ledenvergadering wordt hierover in eigen kring

die wettelijk nodig is voor het maken van collectieve

uitvoerig gediscussieerd. De vergadering stemt in met

afspraken onder druk is komen te staan. ‘Wie willen we

de gepresenteerde lijn onder de voorwaarde dat het

zijn, wat willen we bereiken en hoe en met wie gaan

houtbelang voor de leden voldoende wordt geborgd.

we het realiseren?’ zijn de fundamentele vragen die in

De leden verzoeken het bestuur in de daaropvolgende

2015 en begin 2016 hoog op de agenda staan. Zowel

ledenvergadering op 26 november in Castellum Hoge

tijdens de diverse bestuursvergaderingen als de twee

Woerd in De Meern om een concreet uitgewerkt

gehouden ledenvergaderingen wordt hierover uitvoerig

plan hiervoor te formuleren. De presentatie van het

gediscussieerd. Zoals VVNH-voorzitter Harry Gras in zijn

ontwikkelde plan vormt de aanleiding voor de ingelaste

voorwoord in dit jaarverslag aangeeft is 2015 voor de VVNH

ledenvergadering op 31 maart 2016.

het jaar van koers bepalen en vasthouden.
BESTUUR (FEDERATIEVE VERENIGING)
VVNH-BESTUUR

BOUWTOELEVERINGNL

Het VVNH-bestuur komt in 2015 vijfmaal bijeen. De

Het bestuur van BouwtoeleveringNL vergadert in

gespreksonderwerpen zijn de cao-onderhandelingen

2015 driemaal. De heren Harry Gras en Eric van

en de samenwerking met Hibin. Er wordt vergaderd

Drimmelen hebben namens de VVNH zitting. De notitie

over de uitgewerkte plannen om samen met Hibin de

‘Fusievereniging BouwtoeleveringNL’ met voorbereiding

fusievereniging BouwtoeleveringNL te vormen met

en stappen naar een fusievereniging domineert de

daarnaast een verzelfstandigd houtbelang in de vorm van

vergaderingsagenda. De beide verenigingsvoorzitters

een vernieuwd Centrum Hout. Ook de te nemen stappen

presenteren het discussiestuk tijdens de gecombineerde

tegen de onder druk staande representativiteit van de

ledenvergadering op 17 juni 2015. Het bestuur is

VVNH, een intensievere samenwerking met de NBvT en

verder nauw betrokken bij de voorbereidingen van de

diens wens een zogeheten ‘Platform hout in de bouw’ te

gezamenlijke branchedag Bouwgroothandel Bijeen op 7

realiseren staan op de agenda. Het bestuur presenteert

oktober bij Inn Style te Maarssen.

de onderwerpen met voorstellen aan de leden op de
ledenvergaderingen van 17 juni en 26 november 2015.
VVNH-LEDENVERGADERINGEN
Op 17 juni vinden de ledenvergaderingen van VVNH en
Hibin plaats bij De Landgoederij in Bunnik. In aanvang
wordt er gezamenlijk vergaderd en na afloop eveneens
gezamenlijk geborreld en gedineerd. In het gezamenlijke
gedeelte presenteren voorzitters Harry Gras (VVNH) en
Piet van Leusden (Hibin) het plan voor de fusievereniging

JAARVERSLAG 2015

ORGANISATORISCHE ZAKEN

#

6

Samen sterk:
netwerkfunctie,
moderne cao,
scholing en opleiding

(BESTUURS)OVERLEG VVNH-NBVT
Op voorzitters-, bestuurs-, directie- en secretariaatsniveau
vindt in het verslagjaar overleg met de NBvT plaats. De
branchevereniging voor de timmerindustrie heeft in
haar Strategisch Plan 2020 vastgelegd dat zij zichzelf in
de toekomst ziet als het zogeheten ‘Platform hout in de
bouw’. Hierin wordt intensieve samenwerking met de VVNH
nagestreefd. De diverse overleggen gaan over de inhoud en
de vorm die deze samenwerking kan krijgen. De VVNH ziet
in de NBvT een belangrijke partner voor het borgen van het
houtbelang. Op bestuursniveau is op 4 maart en op 2 juni
2015 overlegd.
IN MEMORIAM WILLEM JAN ROTE
21 maart 2015 overlijdt oud-VVNH-bestuurslid de heer
Willem Jan (Jim) Rote op 83-jarige leeftijd. De heer Rote
was van 1987 t/m 1991 lid van het Dagelijks Bestuur van de
VVNH.
VVNH-BESTUUR
Er doen zich in 2015 geen bestuurswisselingen voor.
WIJZIGINGEN SECRETARIAAT
In 2015 wordt afscheid genomen van de heer Olav Pouw en
mevrouw Mirjam Wagteveld. Per 31 december 2015 telt het
VVNH-secretariaat acht medewerkers, in totaal 6,63 fte’s.
LEDEN
Aan het eind van het verslagjaar telt de VVNH 100
lidbedrijven met in totaal 106 filialen.
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LEDEN

Leden
Onze gewaardeerde leden, stand van zaken 31 december 2015

Houthandel Alblas B.V.

Houthandel Houtex B.V.

Prohout B.V.

Amsterdamsche Fijnhouthandel

Houtplex B.V. Import Hardhout en

Propex Timber BV

Anders Hout B.V.

Plaatmateriaal

Raaymakers Hout BV

Houthandel J.Barkmeijer & Zn. B.V.

Houtwerf B.V.

Ralph Zee BV

Berghoef-Hout B.V.

Hupkes Houthandel Dieren B.V.

Rechthout V.o.f.

Beyleveld Houtimport B.V.

Van Ierssel Houtimport B.V.

Regge Hout B.V.

Houthandel Boogaerdt B.V.

Houthandel W. Jacobs B.V.

Remerink Group B.V.

Hardhouthandel G.Cantrijn B.V.

Jan Smulders Triplex Import B.V.

Rest Hout Nederland BV

Cemplaat B.V.

Houthandel Jos Dennebos B.V.

Ret Bouwproducten

Crooswijkse Houthandel

Kees van ‘t Hullenaar Hout

Reuver B.V., Houtimport

Van Dam Houtprodukten B.V.

Knape Hout B.V.

Houthandel Math. L. Scheijmans B.V.

Dekker Hout Den Haag B.V.

Kombi Bouwmaterialen

Houthandel v/h Firma J.D. Schuilenga

Derlage Junior Hout v.o.f.

KoningsBlaauw Houthandel B.V.

Houthandel J. Sneek & Zoon B.V.

Diederen Hout- en Bouwmaterialen BV

Koninklijke Jongeneel B.V.

Gebr. Van Soest B.V.

Diederen Schinveld B.V., Houthandel

Houtimport Kuhn B.V.

Stora Enso Timber DIY Products B.V.

Drieplex B.V.

Houthandel Lambert van

Swaaij Trade International, Van

Van Drimmelen Toelevering B.V

den Bosch B.V.

Timber Trade Connection

Hout- en Bouwproducten Van

Leyenaar Taapken Agencies B.V.

Topjoynt B.V.

Drimmelen B.V.

Leyenaar Taapken Lamaker B.V.

UPM-Kymmene B.V. Plywood

Duurzaam Hout B.V.

Houthandel Looijmans B.V

Houthandel De Vechtstreek

E.B. Hout

Houthandel Marius van den Berg B.V.

BouwCenter Veghel B.V.

Eerste Barneveldse Houthandel B.V.

Meilink Houthandel en Zagerij B.V.

Verdouw Gouda Bouwprodukten B.V.

Fibois B.V.

Meppel, Houthandel

J.C. van de Voort Houthandel & Zagerij

Finex Timber Solutions BV

J. Mulder Houtimport B.V.

V-Wood International B.V.

De Geer Plaatmaterialen BV

Mulders’ Houthandel B.V.

Wenico Timber Consultancy B.V.

B.V. Houthandel H.C. de Goederen

NatureWood B.V.

Van der Werf’s Bouwstoffen B.V.

Gooskens Hout Groep

Nielsen Timber B.V.

Houthandel Wicherson B.V.

Houtindustrie Gramsbergen B.V.

Noordman Hout B.V.

Wijma Kampen B.V.

B.V. Houthandel v/h F. & G. Gras

Nordic Timber

Withagen Houtprodukten B.V.

Greenwood International BV

NVB Ubbens Delfzijl

Wood Flame Moerdijk B.V.

H&P West

Oldenboom Groep B.V.

Wood Solutions B.V.

B.V. Houthandel F. Habraken

Oscar Timber Products

Woodimex International B.V.

B.V. Hard- en Zachthout Import Mij.

Parren Hout B.V.

World Timber Products B.V.

Hillegomse Houtgroep

Pollemans & Walhof B.V.

Hoogendoorn Hout B.V.

PontMeyer N.V.
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Onze erevoorzitters en -leden,
commissies etc.
Stand van zaken 31 december 2015

Erevoorzitters
C. Boogaerdt
K.W. Kuperus		
H.W.F. Scholte
J.N. van de Stadt
Erelid
A.A.C. Koomen

Bestuurscolleges

Commissies

BESTUUR

BINDEND ADVIES COMMISSIE

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

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

SECTIE HARDHOUT

A. Wesselink (voorzitter)
E.J. Leeuw (vicevoorzitter)
C. Boogaerdt
R. Bus
P.F.A.J. Habraken
T.J. Trooster
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

D. Zonneveld (voorzitter)
M. Verbraak (vicevoorzitter)
H.A. van Drimmelen
C. Hoogendoorn
A. Willemsen
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)

PARITAIR BERAAD HOUTHANDEL

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

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), SECTION HARDWOOD

A. Wesselink
P.A. van den Heuvel			
		

FEDERATIEVE VERENIGING
BOUWTOELEVERINGNL (BTNL)

STICHTING KEURINGSBUREAU HOUT
(COLLEGE VAN DESKUNDIGEN)

H.A.A.J. Gras
H.A. van Drimmelen
P.A. van den Heuvel		

D. Zonneveld

HOUT OPLEIDINGS CENTRUM (HOC)

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

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

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

MVO-NEDERLAND

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

STICHTING KEURINGSBUREAU HOUT
(COMMISSIE INDUSTRIEEL TIMMERWERK)

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

P.A. van den Heuvel
STICHTING KRINGLOOP HOUT
NEDERLANDSE BRANCHEORGANISATIE
VOOR DE TIMMERINDUSTRIE (NBVT),
BESTUUR SECTIE HOUTSKELETBOUW

W.K. Schnitger

EUROPEAN TIMBER TRADE FEDERATION
(ETTF), SECTION PANELPRODUCTS

E.D. de Munck

STICHTING NEDERLANDS NORMALISATIE
INSTITUUT (NEN), NORMCOMMISSIE HOUT

D. Zonneveld
E.D. de Munck

PLATFORM HOUT IN NEDERLAND (PHN)

EUROPEAN TIMBER TRADE FEDERATION
(ETTF), SECTION SOFTWOOD

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

H.A.A.J. Gras
P.A. van den Heuvel

P.A. van den Heuvel (bestuurslid)

NEDERLANDSE DELEGATIE
INTERNATIONALE NAALDHOUT
CONFERENTIE (AMSTERDAM, NOVEMBER
2015)

P.A. van den Heuvel (voorzitter)
Mw. M. Popma (secretaris)

A.J.B. de Jong Luneau (voorzitter)
H.A.A.J. Gras
A.J.H. van der Heijden
W.K. Schnitger
P.A. van den Heuvel (secretaris)

STICHTING BEWUST MET HOUT

STUURGROEP GREEN DEAL ‘BEVORDEREN
DUURZAAM BOSBEHEER’

P.A. van den Heuvel (voorzitter)
Mw. M. Popma (secretaris)

GESCHILLENCOMMISSIE CAO VOOR DE
HOUTHANDEL

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

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

W.B. Groen
F.A. de Boer			
STICHTING KEURINGSBUREAU HOUT
(BESTUUR)

H.A. van Drimmelen

Prof. dr. J.W.G van de Kuilen (TU-Delft)
(voorzitter)
G. Dijksman
G. Paumen
E.D. de Munck
STICHTING NEDERLANDS NORMALISATIE
INSTITUUT (NEN), NORMCOMMISSIE
DUURZAME GEBOUWEN

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 NEDERLANDS NORMALISATIE
INSTITUUT (NEN), NORMCOMMISSIE ISO
COC BOSPRODUCTEN

E.D. de Munck
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STICHTING SERVICE
INSTITUUT VOOR VEILIGHEID,
ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN
GEZONDHEID (SIVAG)

W.B. Groen
L.J.H. Fredrix
F.A. de Boer
STICHTING VRIENDEN VAN HOUT

Samenstelling College
van Arbiters

Secretariaat

HARDHOUTDESKUNDIGEN

P.A. van den Heuvel (directeur)
F.A. de Boer (secretaris Sociale
Zaken/Technische Zaken)
E.D. de Munck (secretaris
Naaldhout, Plaatmateriaal en
Centrum Hout)
Mw. H. Bergman-Wischnewsky
(secretaresse / administratie)
Mw. P.A.D. van Leth-Timmer
(secretaresse / administratie)
Mw. A.A. Olthof-Thakoersingh
(secretaresse / administratie)
R. Schweitz (administrateur)
P. Loonstra (ICT-manager)

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

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

P.A. van den Heuvel
			
VERENIGING VAN HOUTDROGERS
(VVH)

PLAATMATERIAALDESKUNDIGEN

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

R. Broersma
G.J. Jongh
J. Westland			
		

VNO-NCW / WERKGROEP
GRONDSTOFFEN EN PRODUCTEN

NAMENS CENTRALE BOND VAN
MEUBELFABRIKANTEN

P.A. van den Heuvel
SAMENSTELLING COLLEGE VAN
ARBITERS
HARDHOUTDESKUNDIGEN

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

R.J.H. van Dijk		
A. Fijma
P.C. Mulleman
NAMENS NEDERLANDSE
BRANCHEVERENIGING VOOR
DE TIMMERINDUSTRIE

Vacature

NAALDHOUTDESKUNDIGEN

JURIDISCHE DESKUNDIGE

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

Y.R.R.R. de Mul

PLAATMATERIAALDESKUNDIGEN

R. Broersma
G.J. Jongh
J. Westland
NAMENS CENTRALE BOND VAN
MEUBELFABRIKANTEN

R.J.H. van Dijk		
A. Fijma
P.C. Mulleman
NAMENS NEDERLANDSE
BRANCHEVERENIGING VOOR
DE TIMMERINDUSTRIE

Vacature
JURIDISCHE DESKUNDIGE

Y.R.R.R. de Mul
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