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Het manifest dat toen werd onder-
tekend, vermeldt als belangrijk thema:
Het centrale MVO thema in de hout-
branche is: een gezonde branche 
voor werkgevers en werknemers voor
nu en in de toekomst. Meer milieu
gerelateerd MVO thema’s zijn o.a.;
de mondiale toenemende vraag naar
hout met als gevolg de alsmaar 
toenemende druk op bossen, de
problematiek van illegale houtproductie
en gebrekkige handhaving van 
wetten en regels in met name 
ontwikkelingslanden en de wens om 
uitsluitend aantoonbaar legaal hout 
en duurzaam geproduceerd hout te 
verhandelen.

Met de uitvoering van het beleids-
plan 2006-2009 ‘De wortels van 
hout’ zijn er al flinke stappen gezet en 
is de import van aantoonbaar legaal 
en duurzaam geproduceerd hout en 
houtproducten door de aangesloten 
leden aanzienlijk gestegen (zie 
hoofdstuk 3).

Door de huidige economische situatie
staat de houtsector voor grote 
uitdagingen. De vraag naar hout in
algemene zin en duurzaam 
geproduceerd hout en houtproducten 
in het bijzonder, dient de komende 
beleidsperiode actief gestimuleerd 
te worden. De VVNH zal zich daar 
de komende jaren voor inzetten. 
Nu de beschikbaarheid van 
duurzaam geproduceerd hout en 
houtproducten steeds groter wordt, 
loopt de vraag ernaar sterk terug. Dit 
is een zorgwekkende ontwikkeling 
die gekeerd moet worden. De VVNH 
vindt het van groot belang dat 
boseigenaren gestimuleerd blijven 
hun bossen duurzaam te beheren.   

Het beleidsplan 2010-2015 ‘Wijs met 
Hout’ bouwt voort op de ingezette 
lijnen uit het vorige beleidsplan. Voor 
de komende jaren ziet de VVNH het 
als grote uitdaging om de gehele 
houtketen te activeren de slag te 
maken naar duurzaam geproduceerd 
hout en houtproducten. Dit 
betekent dat voor het eerst ook 
duurzaamheidsdoelstellingen zullen 
gelden voor de niet-importerende 
leden. Alle leden - zowel de 
importeurs als de distributeurs – 
worden actief betrokken bij de 
uitvoering van het beleidsplan. 

De VVNH gaat de komende jaren 
op het gebied van MVO nauw 
samenwerken met de Nederlandse 
Bond van Timmerfabrikanten (NBvT). 
Hiervoor is het actieplan ‘Bewust 
met hout’ opgesteld. Een belangrijk 
onderdeel in dit actieplan is het om 
in nauwe samenwerking met andere 
partijen uit de houtsector het gebruik 
van duurzaam geproduceerd hout 
en houtproducten in de gehele 
houtketen te bevorderen.   

De opbouw van het beleidsplan 
is als volgt. Hoofdstuk 2 gaat kort 
in op de VVNH en de missie van 
deze organisatie. In hoofdstuk 3 
blikken we terug op het beleidsplan 
2006-2009 ‘De wortels van hout’. 
Hoofdstuk 4 en 5 geven de ambities 
en de beleidslijnen voor de periode 
2010-2015 weer. Een overzicht met 
concrete activiteiten voor 2010-2015 
volgt tenslotte in hoofdstuk 6.

Namens bestuur en directie 
van de Koninklijke VVNH,
Cees Boogaerdt, voorzitter.

INleIdINg
Voor de Koninklijke Vereniging Van Nederlandse 
Houtondernemingen (VVNH) is maatschappelijk 
verantwoord ondernemen (MVo) een belangrijk 
speerpunt. In november 2007 werd de VVNH 
officieel partner van MVo-Nederland. 
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2. oVeR de
KoNINKlIJKe 
VVNH 
de VVNH is een overkoepelende organisatie met 
ca. 150 leden met in totaal 280 verkooppunten. 
Het merendeel van de werknemers in de bedrijfs-
tak werkt bij leden van de VVNH. 

Naast de lidbedrijven kent de VVNH
ook buitengewone leden; De 
Nederlandse Vereniging van Hout-
agenten (NATA), de Algemene 
Vereniging Inlands Hout (AVIH) en 
de Vereniging van Importerende 
Groothandelaren in Hout (VIGH).

De VVNH is betrokken bij een groot 
aantal Nederlandse en internationale 
organisaties: 
• Nederlands Verbond van de 
 Groothandel (NVG), verbonden 
 aan VNO-NCW  
• European Timber Trade Federation 
 (ETTF), als koepelorganisatie van 
 Union pour le Commerce des Bois 
 Durs dans l’UE (UCBD), Union 
 pour le Commerce des Bois 
 Résinaux dans l’UE (UCBR) en 
 Union pour le Commerce  
 d’Imporation des Panneux en  
 Bois (UCIP) 
• Confédération Européenne 
 des Industries du Bois (CEI-Bois) 
• Fédération Européenne du 
 Négoce de Bois (FEBO) 
• MVO-Nederland
De VVNH behartigt de belangen van
haar leden op economisch, sociaal,

milieu-, onderwijs- en technisch 
gebied. Zij vervult haar belangen-
behartigende rol door een proactieve,
transparante, energieke en constructieve
opstelling richting overheden, 
onderzoeks en onderwijsinstituten, 
maatschappelijke organisaties en 
vele andere belangengroeperingen. 
Op het gebied van voorlichting en 
promotie is het Centrum Hout actief. 
De VVNH is een organisatie die 
midden in de maatschappij staat en 
goede relaties heeft met overheden 
en maatschappelijke organisaties. 

de missie van de VVNH is: 
1 De VVNH is een Nederlandse 
 organisatie met een inter- 
 nationale blik, passend bij 
 het mondiale karakter van  
 de houthandel.
2 De VVNH vervult haar 
 belangenbehartigende rol 
 door een proactieve, 
 transparante en constructieve 
 opstelling.
3 De VVNH stimuleert de handel in 
 hout dat aantoonbaar afkomstig is 
 uit legaal en duurzaam beheerde 
 bossen, en zorgt ervoor dat de 
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 leden rekening houden met de 
 belangen van medewerkers en van 
 het milieu, zowel in Nederland  
 als in de productielanden.
4 De VVNH werkt aan een positief 
 imago van hout en hout- 
 producenten en bevordert een 
 gezonde positie van de houtsector  
 in Nederland.
5 De VVNH stimuleert het gebruik 
 van hout door te investeren in 
 nieuwe houttoepassingen,  
 onderzoek naar nieuwe hout- 
 soorten, opleidingen en onderwijs.
6 De VVNH hanteert een bindende 
 gedragscode voor alle aangesloten  
 leden en heeft op basis hiervan  
 een erkenningsregeling 
 ingevoerd.

Naast het stimuleren van de import 
van hout afkomstig uit duurzaam 
beheerde bossen (zie hoofdstuk 4 )
en de promotie van hout via het 
Centrum Hout (zie hoofdstuk 5) wil 
de VVNH maatschappelijk verantwoord
ondernemen in bredere zin bevorderen
bij haar leden. Maatschappelijk 
verantwoord ondernemen gaat om 
het vinden van een goede balans 
tussen de drie P’s, people, planet en 
profit. Voor de leden van de VVNH 
betekent dit concreet:
Planet: behalve duurzaam inkopen, 

inzet van resthout (biomassa voor 
duurzame energie) en optimalisering 
van het transport. 
People: Naast de onderwerpen die in
de wetgeving staan (zoals adequaat
veiligheidsbeleid, goede werkom-
standigheden, waarborgen veiligheid 
en gezondheid medewerkers) zijn
training en opleiding van medewerkers
en goede verhoudingen met
belangengroeperingen (omwonenden, 
lokale overheid en maatschappelijke 
organisaties) relevant. 
Profit: voor continuïteit en rentabiliteit 
van bedrijven op de langere termijn
zijn zaken als goede productkwaliteit, 
transparantie, leveringsbetrouw-
baarheid en innovatief vermogen van 
belang.

De VVNH is van mening dat het 
daarnaast voor de continuïteit van 
bedrijven in de houtsector op de 
langere termijn van groot belang 
is om oog te hebben voor de 
maatschappelijke ontwikkelingen 
en hierop adequaat in te spelen. 
Maatschappelijk verantwoord 
ondernemen is primair de 
verantwoordelijkheid van de 
individuele bedrijven zelf, maar de 
VVNH wil als brancheorganisatie 
leden ondersteunen die hun MVO-
beleid verder inhoud willen geven.
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3. KoRTe    
TeRugBlIK 
op HeT 
BeleIdsplaN 
2006-2009
‘de WoRTels 
VaN HouT’

Het VVNH beleid om maatschappelijk verantwoord 
ondernemen in de houtsector tot gemeengoed te maken 
is reeds jaren terug in gang gezet. Het uiteindelijke doel 
daarbij is dat het gebruik van duurzaam geproduceerd 
hout en houtproducten de norm wordt en alle VVNH 
leden standaard aantoonbaar duurzaam geproduceerd 
hout en houtproducten importeren en/of verhandelen. 

‘Een gezonde toekomst voor hout. 
Beleidsplan 2003-2005’ heeft hiervoor 
de route uitgestippeld. In ‘De wortels 
van hout. Beleidsplan 2006-2009’ 
is het duurzaamheidsbeleid van de 
VVNH verder uitgebouwd. 

In het beleidsplan ‘De wortels van hout’
2006-2009 stond vooral de herkomst 
van hout centraal. De doelstelling 
voor 2009 was om zekerheid te 
hebben over de herkomst van 100%
van het hout dat VVNH leden 
verhandelen. Daarnaast was een 
belangrijk speerpunt in ‘De wortels 
van hout’ het bevorderen van de 
import van duurzaam geproduceerd 
hout en houtproducten: in 2009 is
75% van het hout dat VVNH leden
importeren en verhandelen, aantoonbaar 
duurzaam geproduceerd.

Hieronder volgen de behaalde resul-
taten, evenals een bondige analyse 
van de activiteiten die de afgelopen 
beleidsperiode hebben bijgedragen aan 
het verhogen van het aandeel legaal 
en duurzaam geproduceerd hout en 
houtproducten door de VVNH leden. 

Voortgang aandeel aantoonbaar 
duurzaam geproduceerd hout en hout-
producten
Een belangrijke doelstelling uit het 
beleidsplan ‘Wortels met hout’ was 
dat in 2009 75% van het hout dat 
de leden importeren en verhandelen 
aantoonbaar duurzaam geproduceerd 
is. Per productsectie waren de doel-
stellingen dat in 2009 100% van het
naaldhout, 25% van het tropisch 
hardhout en 75% van het plaatmateriaal 
afkomstig moet zijn uit aantoonbaar 
duurzaam beheerde bossen. Uit de 
rapportages van de leden over 2008 
bleek dat 58% van al het door hen 
geïmporteerde hout afkomstig was uit 
aantoonbaar duurzaam beheerd bos 
en was voorzien van een zogeheten 
Chain of Custody certificaat. Voor 
naaldhout was dit in 2008 77%, voor 
plaatmateriaal 49% en voor hardhout 
19%. De resultaten over de eerste 
helft van 2009 laten een verdere 
verhoging van het aandeel duurzaam 
zien. Zie voor een actueel overzicht
www.vvnh.nl. 
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leden op het besloten gedeelte van de 
website van de VVNH weer te geven. 
Daarmee werd het voor de individuele 
leden zichtbaar hoe men zelf, maar 
ook hoe de andere leden presteren 
ten opzicht van de afgesproken 
doelstellingen per productgroep. 

Legaliteit
Sinds 2008 is ook gekeken naar het 
aandeel hout dat geïmporteerd wordt 
met een legaliteitsverklaring. In 2008 
was naast het aandeel aantoonbaar 
duurzaam geproduceerd hout en 
houtproducten (58%), 13% van het 
geïmporteerde hout voorzien van een 
legaliteitsverklaring van MTCC, OLB, 
VLO/VLC of TLTV. Daarmee was 71% 
van het geïmporteerde hout door 
de VVNH leden aantoonbaar legaal. 
Zie voor de actuele gegevens www.
vvnh.nl.

Legale houtkap was de afgelopen 
jaren een belangrijk aandachtspunt 
van de VVNH. In de VVNH 
gedragscode, die alle leden 
ondertekend hebben, is opgenomen 
dat leden uitsluitend legaal hout op 
de markt brengen. De VVNH heeft 
de handleiding ‘verantwoord hout 
inkopen’ opgesteld die de leden hand-

Figuur 1: Overzicht van de toename van duurzaam geproduceerd hout en 
houtproducten in de kalenderjaren 2006-2008 per productgroep 
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In 2007 was het percentage aantoon-
baar duurzaam hout geïmporteerd 
door de VVNH leden 42%, terwijl dit 
in 2006 nog slechts 13% was. Dit 
laat zien dat er grote vooruitgang is 
geboekt. De doelstellingen voor 2009 
zullen naar verwachting niet helemaal 
gehaald worden, omdat de vraag 
naar duurzaam geproduceerd hout en 
houtproducten nog achterblijft bij het 
toenemende aanbod.

VVNH monitoring
Om de voortgang van het aandeel 
duurzaam geproduceerd hout 
en houtproducten van de import 
door de VVNH leden te kunnen 
volgen, is een monitoringssysteem 
ontwikkeld. Alle importerende VVNH 
leden zijn verplicht jaarlijks – en 
sinds 2008 halfjaarlijks - het aandeel 
duurzaam geproduceerd hout 
en houtproducten van de totale 
import aan Probos te rapporteren. 
Probos verwerkt dit tot een algehele 
rapportage voor de VVNH waarin 
de resultaten per productgroep 
en per land worden weergegeven. 
Deze rapportage wordt intern en 
extern verspreid. In 2008 is tijdens de 
Algemene Ledenvergadering besloten 
de resultaten van individuele VVNH- 

Hardhout   Plaatmateriaal          Naaldhout

Voortgang aandeel duurzaam 
geproduceerd hout

2006

2007

2008
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Activiteiten 2006 2007 2008 2009
gericht op herkomst:

De “Handleiding, Verantwoord Hout Inkopen” opgesteld

Toelichten en onder de aandacht brengen van de Handleiding

Verantwoord Hout Inkopen bij de VVNH leden en collega branches

“Handleiding, Verantwoord Hout Inkopen” aangevuld met rapport

“Herkomst, Bekend” met alle documenten die een legale productie

en transport aannemelijk maken (zie www.vvnh.nl)

gericht op legaal:

Met NGO’s petities aangeboden aan Minister Verburg en brieven

opgesteld om illegaal hout te weren door EU wetgeving

Bijdrage aan EU beleid (FLEGT) en wetgeving tegen illegaal hout

Het TTAP-1 (Timber Trade Action Plan) uitvoeren voor Indonesië,

Maleisië, Kameroen, Gabon en Congo

Het TTAP-2, gericht op Brazilië, Bolivia, Guyana, Suriname en China 

opstarten en uitvoeren (zie: www.timbertradeactionplan.info) 

Monitoringssysteem gericht op VVNH import legaal- en duurzaam 

hout geprofessionaliseerd en tweejaarlijks uitgevoerd. 

Collega brancheorganisaties geïnformeerd en actief betrokken bij 

de uitvoeringsactiviteiten 

MTCS en TLTV (SGS) door CvD Keurhout als legaal beoordeeld. 

gericht op duurzaamheid: 

16 landendocumenten opgesteld met mogelijkheden voor vergroten 

aandeel duurzaam geproduceerd hout en houtproducten

Individuele buitenlandse leveranciers begeleid naar certificering van 

duurzame productie

Samenwerking aangaan met de NBvT om duurzaam geproduceerd hout 

en houtproducten te stimuleren

VVNH en NBvT Actieplan “Bewust met Hout” ontwikkeld en opgestart.

FSC en PEFC integraal goedgekeurd voor duurzaamheid door Keurhout

Informatie en consultatiebijeenkomsten georganiseerd voor leden en 

stakeholders

gericht op innovatie en houttoepassingen: 

De sterkteklassen van diverse houtsoorten bepaald

Onderzoek over de bepalingmethode van de sterkteklassen van 

houtsoorten, gecoördineerd door UCBD en mede uitgevoerd door TU Delft

Tabel 1. Selectie van activiteiten uit de beleidsperiode 2006-2009 (Zie voor een volledig 
overzicht van alle activiteiten de jaarverslagen op www.vvnh.nl) 

vatten geeft voor het inschatten van 
risico’s voor als men met buitenlandse 
leveranciers zaken doet. Deze hand-
leiding is later aangevuld met alle
documenten waarmee in de herkomst-
landen de legale productie en het 
transport aannemelijk gemaakt kunnen
worden. Ook heeft de VVNH een 
actieve bijdrage geleverd aan diverse
projecten om de illegale kap in tien met
name tropisch hout producerende 
landen waaronder Indonesië, Maleisië,
Kameroen en Gabon tegen te gaan. 
Tenslotte heeft de VVNH zich actief 
ingezet voor een Europees verbod op 
de import van illegaal gekapt hout.

Naast bovengenoemde beknopte 
beschrijving, is de VVNH op vele 
andere terreinen actief geweest.
Tabel 1 presenteert een bloemlezing 
van de activiteiten.

Conclusie
De diverse activiteiten die gedurende 
de periode 2006-2009 hebben 
plaatsgevonden, vormen samen een
gedegen structuur om ook in de
komende beleidsperiode aan maat-
schappelijke vraagstukken te werken.
De VVNH heeft de stapsgewijze 
benadering voortgezet: van de
gedragscode, via legaliteitsverklaringen
en certificering op basis van legaliteit, 
naar het vergroten van het aandeel 
aantoonbaar duurzaam geproduceerd 
hout en houtproducten. In de 
komende beleidsperiode zal de VVNH 
een nieuwe stap zetten op weg naar 
een verdergaande “verduurzaming” 
van de houtketen. De ambitie is dat 
duurzaam geproduceerd hout de 
norm wordt in de gehele houtsector.

VVNH deelname in Commissie Toepassing Houtsoorten; 

evenwichtvochtgehalten vastgesteld voor Kwaliteitsvoorschriften 

van Timmerwerk (KVT)

Relatief onbekende houtsoorten onderzocht op hun geschiktheid 

voor verschillende toepassingen

Cursussen en informatie implementatie CE markering laten ontwikkelen 

gericht op promotie en voorlichting: 

Gastcolleges en informatiebijeenkomsten georganiseerd

De Woodchallenge voor studenten en ontwerpprijzen voor 

interieurarchitecten en houtinnovaties ingesteld en uitgereikt 

Websites en brochures geactualiseerd

Houtpromotieplan 2009-2011 gelanceerd en opgestart

Houtinformatielijn uitgebreid en geprofessionaliseerd

Beurzen en Houtdag (mede-) georganiseerd 

Database duurzaam geproduceerd hout en houtproducten gelanceerd

Activiteiten 2006 2007 2008 2009
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4. Bewust-
wording in 
de keten: 
duurzame 
keuze, de 
gemakkelijke 
keuze
doelstellingen:
In 2015 moet 50% van het hardhout, 85% van het 
plaatmateriaal en 100% van het naaldhout, dat de 
VVNH leden importeren/inkopen aantoonbaar 
duurzaam geproduceerd zijn. In 2015 is daarmee 
gemiddeld 85% van de import/inkoop van de VVNH 
leden aantoonbaar duurzaam geproduceerd.

Bij het opstellen van dit beleidsplan 
zijn de resultaten over heel 2009 nog 
niet bekend. De concept resultaten 
uit de rapportage over de eerste helft 
van 2009 laten een verdergaande 
verhoging zien van het aandeel 
duurzaam geproduceerd hout en 
houtproducten t.o.v. 2008. Zie voor 
de actuele gegevens www.vvnh.nl.

De grafiek op pagina 16 geeft aan 
dat de doelstellingen van de VVNH 
voor 2015 ambitieus zijn. Voor alle 
drie de productcategorieën zijn aan-
zienlijke inspanningen nodig om de 

gewenste doelstellingen te bereiken. 
Onderliggende ambitie van de VVNH 
is om de komende jaren een zodanige 
verandering in de houtketen te 
bewerkstelligen dat het gebruik van
duurzaam geproduceerd hout en 
houtproducten als norm wordt gezien.
Immers, hout is een duurzame en 
onuitputtelijke grondstof, mits de bron -
het bos - duurzaam wordt beheerd. 
Daarbij is de betrokkenheid van alle
leden – zowel de importeurs als de
distributeurs - van belang. Vandaar
dat voor het eerst de duurzaamheids-
doelstellingen voor alle leden gelden.

Twee leidende keurmerken
Tot voor kort was er sprake van een
wirwar aan keurmerken voor verant-
woord bosbeheer. De VVNH constateert
met tevredenheid dat hier een eind aan is
gekomen doordat  PEFC Internationaal,
na toetsing, diverse landencertificaten 
voor duurzaam bosbeheer onder haar
paraplu heeft opgenomen. Wereldwijd
zijn er nu twee leidende keurmerken 
voor duurzaam bosbeheer: FSC 
(Forest Stewardship Council) en PEFC 
(Programme for the Endorsement of
Forest Certification schemes). Beide 
keurmerken staan garant voor duur-
zaam bosbeheer. Dit wordt onder-
schreven door de Europese Commissie 
en een groot aantal EU-lidstaten. Het 
maakt het aanmerkelijk praktischer 
om het gebruik van duurzaam 
geproduceerd hout en houtproducten 
in de markt te stimuleren. Het is aan de
afnemers om te besluiten welke van de
twee keurmerken de voorkeur heeft. 
Naast FSC en PEFC kunnen VVNH 
leden duurzaam geproduceerd hout en
houtproducten afzetten met Keurhout. 

Realiseren van de doelstellingen langs 
vijf sporen
Om de duurzaamheidsdoelstellingen 
voor 2015 te verwezenlijken zet de 
VVNH in op vijf sporen:
1 Wegnemen praktische belemmer- 
 ingen voor overstap op duurzaam 
 geproduceerd hout en hout- 
 producten (De duurzame keuze, 
 de gemakkelijke keuze maken)
2 Activering vraag door vergroting
 bewustwording in alle schakels 
 van de houtketen (Informatie- 
 campagne Bewust met Hout)
3 Versterken  stimuleringsbeleid 
 overheid (EU wetgeving legaliteit, 
 duurzaam inkopen, fiscale stimu- 
 lering duurzaam geproduceerd 
 hout en houtproducten)
4 Mobiliseren eigen leden 
 (Vernieuwen gedragscode)
5 Monitoren halfjaarlijkse  
 voortgang (Transparantie over 
 bereikte resultaten)
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1. Wegnemen praktische 
belemmeringen 
De VVNH is van mening dat praktische 
belemmeringen voor bedrijven in de
houtketen om over te stappen op duur-
zaam geproduceerd hout en houtpro-
ducten, moeten worden weggenomen. 
Uitgangspunt is dat de duurzame keuze
ook een gemakkelijke keuze moet zijn.
Zo vindt de VVNH het wenselijk dat één
gezamenlijke handelsketen (Chain of
Custody) voor duurzaam geproduceerd
hout en houtproducten in Nederland 
tot stand komt. FSC en PEFC hebben 
allebei een eigen Chain of Custody. 
In de praktijk blijkt dit niet altijd goed 
werkbaar voor individuele bedrijven. 
Voor veel houtverwerkende bedrijven 
is het belangrijk om FSC- en PEFC-
gecertificeerde houtstromen bij elkaar
te kunnen voegen en als duurzaam 
geproduceerd product te kunnen 
aanbieden op de markt. Daarnaast 
vinden veel bedrijven in de 
handels-keten in Nederland het 
problematisch om meerdere CoC’s 
te implementeren, zoals de CoC’s 
van FSC en PEFC, gezien de kosten, 
administratie en logistiek die dit met 
zich meebrengt.  De VVNH zal daarom 
bij FSC en PEFC aandringen op 
wederzijdse erkenning
van elkaars CoC. Totdat dit gerealiseerd
is, biedt de VVNH de praktische 

mogelijkheid met één CoC duurzaam 
geproduceerd hout en houtproducten 
op de markt te brengen onder de vlag 
van Keurhout.

De praktische belemmeringen verschil-
len per sectie. De secties spelen dan ook
een actieve rol bij het in kaart brengen
en wegnemen van de belemmeringen. 

2. Vergroten bewustwording in de 
keten 
Vormde enkele jaren geleden de 
beschikbaarheid van aantoonbaar 
duurzaam geproduceerd hout en 
houtproducten het grote knelpunt, nu 
blijkt de vraag sterk achter te blijven 
bij de toenemende beschikbaarheid. 
Dit is een uitermate onwenselijke 
situatie omdat hierdoor uiteindelijk 
de stimulans voor boseigenaren om 
hun bossen duurzaam te beheren, kan 
afnemen. Activeren van de vraagkant 
is dan ook cruciaal. De VVNH start 
hiertoe samen met de Nederlandse 
Bond van Timmerfabrikanten de 
informatiecampagne ‘Bewust met 
Hout’. Deze campagne is erop gericht 
alle schakels in de keten bewust te 
maken van het belang over te stappen 
op duurzaam geproduceerd hout en 
houtproducten en hen praktische 
informatie te bieden hoe zij de 
overstap kunnen maken.  

Figuur 2: Overzicht met de ambities per productgroep voor 2015 en de 
resultaten uit 2008
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3. Versterken stimuleringsbeleid 
overheid 
A.  Duurzaam inkopen
Vanaf 2010 gaat de overheid duurzaam
inkopen. Niet alleen de rijksoverheid, 
maar ook gemeenten en provincies 
doen mee. De rijksoverheid gaat 100%,
provincies 50% en gemeenten 75%
duurzaam inkopen. Voor het duurzaam
inkoopbeleid zijn criteria opgesteld. 
De Timber Procurement Assessment 
Committe (TPAC) heeft in overleg met
betrokkenen inkoopcriteria voor hout
vastgesteld en vastgelegd in het Timber
Procurement Assessment System 
(TPAS). Langs deze meetlat worden 
bestaande keurmerken voor duurzaam 
bosbeheer getoetst. In november 2009
zijn FSC Internationaal, PEFC België, 
Duitsland, Finland en Zweden goed-
gekeurd. PEFC Internationaal ligt nog 
ter toetsing voor. De overheid heeft 
een belangrijke voorbeeldfunctie voor
de markt en het duurzaam inkoop-
beleid kan fungeren als een belangrijk 
vliegwiel. In nauw overleg met de 
overheid zal de VVNH er alles aan doen
om duurzaam inkopen in de praktijk 
zo succesvol mogelijk te maken. 

B.  Stimuleringsbeleid voor duurzaam 
geproduceerd hout en houtproducten
Het stimuleren van de vraag naar 
duurzaam geproduceerd hout en hout-
producten kan de VVNH niet alleen.
De VVNH ziet ook een belangrijke rol
weggelegd voor de overheid. De VVNH 
maakt zich daarom sterk om een aantal
overheidsmaatregelen te bevorderen.
De VVNH wil de overheid stimuleren
tot de volgende mogelijkheden: 
•	 Het verlagen van het hoge BTW 
 tarief van 19% naar het lage BTW 
 tarief van 6% voor aantoonbaar 
 duurzaam geproduceerd hout en 
 houtproducten. 
•	 Een heffing op hout, waarbij duur- 
 zaam geproduceerd hout en  
 houtproducten zijn vrijgesteld van 
 deze heffing. De opbrengst van 
 de heffing wordt gebruikt voor de 
 stimulering van het gebruik van 
 duurzaam geproduceerd hout en 
 houtproducten.
•	 Het maken van bindende 
 afspraken (convenanten) tussen 
 bedrijfsleven en overheid inzake 
 het gebruik van duurzaam  
 geproduceerd hout en hout- 
 producten.
•	 Een bewustwordingscampagne, 
 bijvoorbeeld via Postbus 51, vanuit 
 de overheid ter stimulering van 
 duurzaam geproduceerd hout en 
 houtproducten

C.  Europese wetgeving import legaal 
hout
De VVNH heeft zich al vaak 
nadrukkelijk uitgesproken tegen 
illegaal hout. Het vorige beleidsplan, 
de VVNH gedragscode en de aan 
de bewindslieden in 2004 en 2007 
aangeboden petities zijn daar mede 
op gericht geweest. De VVNH heeft 
zich daarmee uitgesproken voor een 
Europees verbod op de import van 
illegaal gekapt hout. Ook de komende 
beleidsperiode zet de VVNH hierop in. 
De verwachting is dat het EU-beleid 
dat hiervoor nu ontwikkeld wordt, in
2012 van kracht zal worden. De VVNH
blijft zich inzetten voor deze regulering.
Het moet ertoe leiden dat gedurende 
de looptijd van dit beleidsplan 
uiteindelijk 100% van het hout dat 
door alle importeurs van hout en 
houtproducten wordt geïmporteerd 
en verhandeld aantoonbaar legaal is 
conform de eisen van de Europese 
wetgeving. Tot de Europese wet-
geving van kracht is, blijft Keurhout 
Legaal gehandhaafd.

Branches uit de andere schakels in de
houtketen zullen worden gevraagd 
zich bij deze campagne aan te sluiten
of om de campagne actief te onder-
steunen. Het streven is om met zoveel 
mogelijk branches in de houtketen de
communicatie over het gebruik van
duurzaam geproduceerd hout en 
houtproducten te stroomlijnen. 
Ondernemers in de diverse schakels
van de keten krijgen zo uit verschillende
hoeken  eenzelfde  communicatie-
boodschap over het thema te horen. 
In het kader van de campagne komt
er o.a. een centrale portal website en
wordt een zogenaamde communicatie-
toolkit ontwikkeld, die branches 
kunnen gebruiken voor bijeenkomsten 
in de houtsector. Daarnaast kunnen
individuele ondernemers deze 
middelen gebruiken in hun klant-
contacten. Ten slotte zal een
informatiecampagne via vaktijd-
schriften worden ingezet.
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4. Vernieuwen VVNH gedragscode
De VVNH gaat haar leden aansporen 
om in hun dagelijkse bedrijfsvoering 
duurzaam geproduceerd hout en 
houtproducten actiever te promoten. 
De gedragscode voor aangesloten 
leden wordt geactualiseerd om aan de
buitenwacht duidelijk te maken dat
VVNH leden staan voor kwaliteit,
service, garantie, duurzaamheid en
maatschappelijke verantwoordelijkheid.
Het voornemen is de gedragscode op 
de volgende punten aan te scherpen: 

•	 VVNH leden implementeren de 
 Chain of Custody van FSC, PEFC 
 of Keurhout naar keuze zodat het 
 duurzame hout ook als duurzaam 
 kan worden verkocht. 
•	 VVNH leden zorgen ervoor dat ze 
 duurzaam geproduceerd hout en 
 houtproducten voorradig hebben 
 dan wel op korte termijn kunnen 
 leveren.
•	 VVNH leden promoten actief het 
 gebruik van duurzaam geproduceerd 
 hout en houtproducten onder 
 andere door het duurzame alter- 
 natief aan te bieden, ook als de 
 klant er in eerste instantie niet om 
 vraagt.  
•	 VVNH leden verplichten zich
 halfjaarlijks te rapporteren wat het 
 aandeel aantoonbaar duurzaam 
 geproduceerd hout en hout- 
 producten is van hun totale  
 import/inkoop. 

5. Monitoren halfjaarlijkse voortgang
De VVNH heeft transparantie hoog 
in het vaandel. In 2008 is een eerste 
stap gezet tot het transparant maken 

van de resultaten van de individuele 
leden wat betreft de import van 
duurzaam geproduceerd hout en 
houtproducten. Extra inspanningen 
zijn nodig om te bewerkstelligen 
dat alle leden tijdig hun rapportage 
inleveren over het aandeel duurzaam 
geproduceerd hout en houtproducten 
van hun totale import/inkoop. Het 
secretariaat van de VVNH zal haar 
leden hierbij actief ondersteunen.
Daarnaast zal zij nagaan of het mogelijk 
is gebruik te maken van gegevens die 
door certificeerders worden verzameld 
bij de controle op import en handel in
duurzaam geproduceerd hout en hout-
producten. Het bestaande sanctiesysteem 
voor naleving van de gedragscode zal 
onverkort worden gehandhaafd. Het
halfjaarlijks invullen van het rapportage-
formulier is hierbij een belangrijk 
aandachtspunt. Leden die niet deel-
nemen aan de monitoring krijgen eerst
een waarschuwing, vervolgens een 
geldboete en uiteindelijk volgt een 
royement (zie bijlage 1: Sanctie-
systeem bij de gedragscode van de 
Koninklijke VVNH). 

De VVNH gaat de mogelijkheden 
onderzoeken om die leden, die 
excellent presteren op het gebied van
maatschappelijk verantwoord onder-
nemen in algemene zin, en ten aanzien 
van duurzaam geproduceerd hout en 
houtproducten in het bijzonder, 
hiervoor erkenning te geven. Het 
Bewust met hout - logo, dat de 
komende jaren in de communicatie 
over maatschappelijk verantwoord 
ondernemen in de houtsector centraal 
zal staan, zal hier mogelijk een rol bij 
gaan spelen.



22 23

5. VasTe 
WaaRdeN IN 
HouT
doelstelling:
In de periode 2010-2015 wordt de promotie van 
hout voortgezet. Centraal staan het bevestigen van 
het positieve imago van hout op esthetisch gebied, 
het verbeteren van het milieu-imago van hout in 
zijn algemeenheid en het verbeteren van het onder-
houdsimago en kwaliteitsimago van hout ten 
opzichte van concurrerende materialen.

Houtpromotie en voorlichting zijn 
van belang om het gebruik van hout 
en houtproducten te vergroten. Het 
verbeteren van het imago van hout 
en de toename van kennis over de 
toepassing van hout dragen hieraan 
bij. De promotie van hout is bedoeld 
om het verhaal achter het hout voor
het voetlicht te brengen bij de afnemers. 
Centrum Hout is de trekker van 
promotieactiviteiten. De promotie zal 
de komende jaren ook vanwege de
kosten vooral business-to-business 
gericht zijn. Belangrijke doelgroepen 
zijn architecten, projectontwikkelaars, 
overheden, bouwbedrijven, woning-
bouwverenigingen, onderwijs, makelaars, 
beleggers en de eigen achterban. 

De centrale boodschap van de 
promotiecampagne ‘Vaste waarden in 
Hout’ van het Centrum Hout, die in 
eerste aanleg loopt tot 2011 is: Hout 
en houtproducten zijn milieuvriendelijk, 
veelzijdig, flexibel inzetbaar, technisch 
van goede kwaliteit, concurrerend en 
maatschappelijk verantwoord.
De campagne richt zich op vier 
inhoudelijke thema’s:
1 Het bevestigen van het positieve 
 imago van hout op esthetisch gebied 
 en op het gebied van creativiteit 
 door het tonen van aansprekende,  
 inspirerende en technisch verant- 
 woorde voorbeelden. 

2 Het verbeteren van het milieu-imago 
 van hout door aandacht te vragen 
 voor de milieuvriendelijkheid van 
 hout in vergelijking tot concurre-
 rende materialen. Belangrijke  
 middelen hierbij zijn de resultaten 
 van de LCA-studies over het CO2- 
 profiel van hout. Daarbij komen 
 aspecten aan bod als de hernieuw- 
 baarheid van hout afkomstig uit  
 duurzaam beheerde bossen (bomen 
 kunnen na 20-120 jaar worden 
 geoogst terwijl grondstoffen als  
 aardolie en erts miljoenen jaren 
 nodighebben om tot ontwikkeling 
 te komen), het energiegebruik 
 voor de vervaardiging van hout 
 producten, de mogelijkheden tot 
 hergebruik en de inzet van (rest) 
 producten voor opwekking van 
 energie. Al deze aspecten zullen 
 uitgebreid onder de aandacht van 
 de geselecteerde doelgroepen 
 worden gebracht.
3 Het versterken van het onderhouds- 
 imago van hout met behulp van 
 technische informatie over onder- 
 houd, levensduur en innovatieve 
 producten.
4 Het verbeteren van het kwaliteits- 
 imago van hout door informatie  
 te geven over sterkteklassen, 
 constructies, houtgaranties, 
 construeren in- en bouwen met  
 hout, normen en garanties. 
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6. uIT-
VoeRINgs-
aCTIVITeITeN 
2010-2015
de activiteiten die nodig zijn om de ambitieuze 
doelstellingen te realiseren zijn vanzelfsprekend 
velerlei. een actueel overzicht van alle VVNH 
activiteiten en resultaten zal ook gedurende deze 
planperiode op de site www.vvnh.nl worden 
bijgehouden.

1 MVO activiteiten 
 Het manifest dat in november 2007 
 met MVO Nederland is ondertekend,  
 vermeldt dat in samenwerking met 
 MVO-Nederland de Koninklijke  
 VVNH wil en zal: 
•	 Het gebruik van duurzaam  
 geproduceerd hout in Nederland 
 bevorderen.
•	 Het aan maatschappelijk verantwoord 
 ondernemen gerelateerd VVNH  
 beleid uitvoeren en uitdragen naar 
 alle relevante schakels in de keten. 
•	 Andere bij MVO betrokken branches
 laten delen in de ervaringen, die 
 de VVNH heeft opgedaan met 
 duurzaamheidvraagstukken en  
 zogeheten stakeholder consultation 
 processen. 
•	 Het beleid, de activiteiten en  
 instrumenten van MVO Nederland 
 en MVO partners actief uitdragen 
 binnen de eigen organisatie.
•	 Actief bijdragen aan het realiseren 
 van de overheidsdoelstelling om 
 in 2010 100% duurzaam hout toe 
 te passen. 

•	 Andere hout gerelateerde branches  
 in de keten informeren en actief  
 betrekken bij het “verduurzamen”  
 van de houtketen. 
•	 De leden van de VVNH verzoeken  
 om al hun professionele klanten,  
 zelfs ongevraagd, duurzaam  
 geproduceerd hout aan te bieden.
•	 De thema’s duurzaamheid en MVO 
 in haar promotie- en voorlichtings- 
 uitingen incorporeren.

Aanvullend daarop zal de VVNH: 
•	 Als brancheorganisatie haar leden 
 ondersteunen die hun MVO-beleid  
 verder inhoud willen geven. In  
 nauwe samenspraak met de  
 verschillende VVNH-secties zullen 
 de MVO thema’s en -activiteiten  
 worden geïnventariseerd. De  
 geïnventariseerde thema’s worden 
 vertaald naar de alledaagse praktijk 
 van de houthandel en aan de leden  
 overgedragen.
•	 Nauw samenwerken met de NBvT  
 en de supporters van het actieplan 
 Bewust met hout. 

2 Wegnemen praktische 
 belemmeringen 
•	 Samen met andere schakels in de 
 houtketen, FSC en PEFC wil de  
 VVNH in kaart brengen wat in de 
 praktijk de belangrijkste belemmer- 
 ingen zijn voor de overstap naar 
 duurzaam geproduceerd hout en  
 houtproducten. Voor dit overleg  
 wordt de taskforce Bewust met  
 hout ingesteld. Deze taskforce wil  
 concrete oplossingen formuleren en 
 er op toe zien dat deze oplossingen  
 ook daadwerkelijk worden uitgevoerd.
•	 Bij VROM en TPAC aandringen op 
 versnelde behandeling van nog niet 
 beoordeelde certificeringsystemen. 
•	 In overleg treden met FSC en PEFC
 om zo mogelijke te komen tot 
 wederzijdse erkenning van de  
 Chain of Custody.

3 Vergroten bewustwording in de  
 keten 
•	 Uitvoering informatiecampagne  
 Bewust met hout samen met de 
 NBvT gericht op activering van de 
 vraag naar duurzaam geproduceerd  
 hout en houtproducten. (zie  

 www.bewustmethout.nl)
•	 Training, cursussen (‘VVNH-academy’) 
 over duurzaam geproduceerd hout 
 en houtproducten worden aan  
 verkopers en vertegenwoordigers  
 aangeboden met als doel om duur- 
 zaamheid meer bekend en concreet 
 te maken binnen organisaties. 

4 Versterken stimuleringsbeleid  
 overheid 
•	 Duurzaam inkoopbeleid van de  
 overheid nauwlettend volgen en  
 de overheid ondersteunen bij een  
 succesvolle praktische implementatie 
 in de praktijk. 
•	 Pleidooi houden bij de overheid  
 voor een stimuleringsbeleid voor  
 duurzaam geproduceerd hout en  
 houtproducten. 
•	 Inzetten voor de Europese wet- 
 geving voor het verbod op de  
 import van illegaal gekapt hout.

5 Vernieuwen VVNH gedragscode 
•	 Vernieuwen gedragscode voor de 
 leden. Het bestaande sanctiesysteem  
 stringent hanteren. 
•	 Onderzoeken van de mogelijkheden 
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 om leden die excellent presenteren  
 extra aandacht te geven.
•	 Mogelijkheid nagaan voor groeps- 
 certificering bij aansluiting alle  
 VVNH-leden bij een Chain of Custody.

6 Monitoren halfjaarlijkse  
 voortgang
•	 Deelname aan de monitoring is 
 een verplichting voor alle leden. 
•	 Er wordt een externe steekproefs- 
 gewijze controle ingesteld  
 van de door de leden opgegeven  
 gegevens.  
•	 Verkennen van de mogelijkheden 
 om voor de halfjaarlijkse monitoring  
 gebruik te maken van gegevens die 
 door certificeerders worden ver- 
 zameld bij de controle op import en  
 handel in duurzaam geproduceerd  
 hout en houtproducten. 

 De monitoring dient eenvoudig te  
 zijn en betrouwbare gegevens op te 
 leveren. 
•	 Het ontwikkelen van een methode 
 om de percentages import en  
 inkoop van aantoonbaar duurzaam  
 geproduceerd hout en hout- 
 producten van de importerende 
 leden en niet-importerende leden op 
 een heldere manier te presenteren. 
•	 Individuele prestaties van de leden 
 op het gebied van de import/ 
 inkoop van duurzaam geproduceerd  
 hout en houtproducten per product- 
 groep transparant maken op de  
 website van de VVNH. 
•	 VVNH-leden op de hoogte brengen 
 van de doelstellingen voor 2015  
 en inzichtelijk maken hoe zij de   
 duurzame keuze het beste kunnen  
 realiseren.

7 Promotie van hout
•	 Uitvoering geven aan de (promotie) 
 campagnes van het Centrum Hout  
 en de VVNH.
•	 Het organiseren van de twee- 
 jaarlijkse houtprijs. 
•	 De “WoodChallenge”, de ontwerp- 
 prijs voor studenten, voortzetten.
•	 Het herzien en actualiseren van  
 brochures, waaronder ’Van Woud  
 tot Hout’
•	 Het voortdurend actualiseren van  
 alle houtpromotiewebsites.  
•	 Het beheren en uitdragen van de  
 nieuwe site: www.houtdatabase.nl.  
•	 Helpdeskfunctie continueren via de 
 houtinformatielijn en architecten- 
 spreekuur. 
•	 Het Houtblad blijven inzetten als  
 een belangrijk medium voor  
 houtpromotie. 
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Gedragscode
Aan de gedragscode Koninklijke 
VVNH is een sanctiesysteem 
gekoppeld. Leden die zich niet aan 
de gedragscode houden worden met 
sancties geconfronteerd. Zie tevens 
www.vvnh.nl.

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

BIJlage 1: saNCTIesYsTeeM 
BIJ de gedRagsCode KoNINKlIJKe VVNH
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FSC- en PEFC gecertificeerd hout en hout voorzien 
van een certificaat dat door het College van 
Deskundigen van Keurhout op grond van het 
‘Keurhout Protocol for the Validation of Sustainable 
Forest’ als duurzaam is aangemerkt

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

Een lidmaatschapsvorm waarmee gelieerde hout-
branches in het geheel bij de VVNH aansluiten 

De handelsketen van bos tot eindproduct geschikt 
voor certificering

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

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

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

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

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

Termen

Aantoonbaar duurzaam 
geproduceerd hout en 
houtproducten

Aantoonbaar legaal 
geproduceerd hout

Buitengewoon 
lidmaatschap

Chain of Custody

College van Deskundigen 
van Keurhout

Erkende Houthandel®

Helpdesk Gecertificeerd 
Hout

Keurhout

Legaliteitsverklaring

BIJlage 2: geBRuIKTe TeRMeN 
eN aFKoRTINgeN

Algemene Vereniging Inlands Hout
Confédération Européenne des Industries du Bois
College van Deskundigen van Keurhout 
Chain of Custody
European Timber Trade Federation, Koepelorganisatie van 
UCBD, UCBR en UCIP
Fédération Européenne du Négoce de Bois
Forest Law Enforcement, Governance and Trade
Forest Stewardship Council www.fscnl.org
Levenscyclus Analyse
Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Malaysian Timber Certification Council www.mtcc.com
Malaysian Timber Certification Scheme, www.mtcc.nl / 
www.mtcc.com.my 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Nederland,  
www.mvonederland.nl 
Nederlandse Vereniging van Houtagenten
Nederlandse Bond van Timmerfabrikanten
Non-gouvernementele organisaties 
Nederlands Verbond van de Groothandel
Origine et Légalité des Bois
Programme for the Endorsement of Forest Certification 
Schemes www.pefc.org
Sustainable Forestry Initiative, Amerikaans 
certificeringsysteem www.aboutsfi.org
Timber Legality & Traceability Verification
Timber Procurement Assessment Committee
Timber Procurement Assessment System 
Timber Trade Action Plan for Good Governance in 
Tropical Forestry
Union pour le Commerce des Bois Durs dans l’UE 
Union pour le Commerce des Bois Résineux dans l’UE
Union pour le Commerce d’Importation de Panneaux 
en Bois
Vereniging van Importerende Groothandelaren in Hout
Verified Legal Origin / Verified Legal Compliance 
Grootste ondernemersorganisatie Nederland, 
www.vno-ncw.nl 
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening 
en Milieubeheer
Koninklijke Vereniging Van Nederlandse 
Houtondernemingen

afkortingen

AVIH
CEI-Bois
CvD
CoC 
ETTF

FEBO
FLEGT
FSC
LCA 
LNV
MTCC
MTCS

MVO Nederland

NATA
NBvT
NGO’s
NVG
OLB
PEFC 

SFI

TLTV 
TPAC
TPAS
TTAP

UCBD
UCBR
UCIP

VIGH
VLO/VLC
VNO-NCW

VROM

VVNH

Tekst en vormgeving: Schuttelaar & Partners
Foto’s:  Het Houtblad, Koninklijke Houthandel G. Wijma & Zonen B.V.,  
 Koninklijke VVNH, www.johnlewismarshall.com



Het beleidsplan Wijs met hout 

2010-2015 van de Koninklijke 

VVNH is gedrukt op ‘Lessebo’. 

De papierlijn ‘Lessebo’ wordt 

CO2 neutraal, chloor- en zuurvrij 

geproduceerd en is verkrijgbaar 

met FSC en PEFC keurmerk. 

Deze keurmerken staan garant 

voor houtproducten afkomstig uit 

verantwoord beheerde bossen.


