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WAAROM IS ER EEN CONVENANT ‘BEVORDEREN DUURZAAM BOSBEHEER’?

banken
“Het is zeer
waardevol dat we binnen een
jaar helder hebben welke risico’s in de
naleving van arbeids- en mensenrechten in
de keten onderbelicht zijn en dat partijen
met elkaar bepalen hoe we deze risico’s
ondervangen en schendingen adresseren.”

Door duurzaam geproduceerd hout in te kopen zorgen we ervoor dat onze
bossen voor huidige en toekomstige generaties beschikbaar blijven. Bij
duurzaam geproduceerd hout is er een garantie dat het bos waaruit het
hout afkomstig is duurzaam wordt beheerd en dat daarbij rekening is
gehouden met sociale, ecologische en economische aspecten.

Arend van Wijngaarden, vice-voorzitter van
het CNV en voorzitter van CNV Internationaal,
over het convenant Bevorderen Duurzaam
Bosbeheer.

DUURZAAM BOSBEHEER IS VAN GROOT BELANG VOOR:

In het onderzoek naar IMVO-risico’s in
Nederlandse bedrijfssectoren door KPMG, is

• het behoud van onze biodiversiteit omdat tweederde van alle
biodiversiteit op land voorkomt in bossen. Biodiversiteit is de
grote verscheidenheid aan dieren, planten en genen die zorgt voor
ecosystemen waarin organismen kunnen leven, zoals bijvoorbeeld
de mens.

door de hout- en papiersector geïdentificeerd
als sector met een verhoogd IMVO-risico.
Biodiversiteitsverlies, verdwijnen van oerbos,
slechte arbeidsomstandigheden en landroof/het
niet respecteren van landrechten behoren tot de
risico’s.

• het beschikbaar blijven van hout als hernieuwbare grondstof.
• het beschermen van bevolkingsgroepen die van het bos afhankelijk
zijn. Volgens de Wereldbank is circa 90% van de allerarmsten in de
wereld direct of indirect economisch afhankelijk van bos.

Het convenant is een brede samenwerking
tussen het bedrijfsleven, maatschappelijke
organisaties, kennisinstellingen, vakbonden
en de overheid om een belangrijke impuls te
geven aan duurzaam bosbeheer, het gebruik

• het tegengaan van klimaatverandering. Bossen zuiveren de lucht,
produceren zuurstof, houden water vast en zorgen voor een goede
bodemstructuur.

van duurzaam geproduceerd hout in Nederland
vanzelfsprekend te maken en internationaal
maatschappelijk verantwoord ondernemen
(IMVO) in de gehele houtketen verder te
versterken.

• het vergroten van de economische waarde van bossen.
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WAT IS HET DOEL VAN DE DEELNEMENDE PARTIJEN MET HET CONVENANT?
In het convenant bundelen partijen hun krachten om duurzaam bosbeheer te
bevorderen en het duurzaam ondernemen in de gehele houtketen te versterken.
Het convenant stimuleert dat de verschillende schakels in de houtketen opgedane
kennis met hun ‘due diligence onderzoek’ naar de sociale en milieu-impact actief
met elkaar gaan delen en gezamenlijk geconstateerde knelpunten oppakken.
Voor meer over due diligence, zie de factsheet IMVO-convenanten.

In het convenant wordt ook gewerkt aan het vergroten van de marktvraag
naar legaal hout, ook wel bekend als FLEGT-hout (wat staat voor Forest Law
Enforcement, Governance and Trade), omdat het gebruik ervan een belangrijke
stap is voor het bereiken van duurzaam bosbeheer in tropische landen. FLEGT
is een initiatief van de Europese Unie om illegale houtkap en handel in illegaal
hout tegen te gaan.

DIT CONVENANT WORDT ALS EEN
SUCCES BESCHOUWD ALS IN 2020:
• het gebruik van duurzaam
geproduceerd hout vanzelfsprekend

Partijen in dit convenant hanteren de duurzaamheidscriteria voor hout die in
het kader van het rijksinkoopbeleid worden gebruikt. Dat betekent dat hout
op een duurzame manier geplant en geoogst wordt zodat alle bosfuncties
behouden blijven, de bosarbeiders onder veilige omstandigheden en tegen een
redelijk loon hun werk kunnen doen en de rechten van de inheemse bevolking
worden gerespecteerd.

is in Nederland, zowel in de bouw,
als in de retail en bij de consument,
• IMVO in de gehele houtketen stevig
is verankerd en er meerdere
instrumenten zijn ontwikkeld die het
voor MKB-bedrijven in de houtketen
mogelijk maken concreet invulling

Bron: http://www.inkoopduurzaamhout.nl/wat/wat-is-duurzaam-geproducteerd-hout
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te geven aan IMVO.

WELKE PARTIJEN NEMEN DEEL AAN DIT CONVENANT?
In totaal hebben 24 partijen het convenant in maart 2017 ondertekend. FSC Nederland (Forest Stewardship Council) en PEFC
Nederland (dit zijn door de Nederlandse overheid geaccepteerde keurmerken), onderschrijven via een steunbetuiging de
doelstelling van het convenant en voeren binnen de looptijd van het convenant de activiteiten uit die binnen hun werkterrein
vallen.

O Overheid: Ministerie van Buitenlandse
Zaken, Ministerie van Economische
Zaken en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu.

B Bedrijfsleven: Onder het convenant
valt een uiteenlopende reeks houtproducten en bedrijven die hout en
houtproducten importeren, verwerken
en/of distribueren. Denk aan bijvoorbeeld bouwhout, zoals spanten voor
daken, damwanden, ramen, deuren of
bruggen. Maar het betreft ook meubilair en keukens. Ondertekenaars zijn:
Hout en houtverwerkende branches
(Koninklijke Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (KVNH),

Nederlandse Branchevereniging voor
de Timmerindustrie (NBvT), Bouwend
Nederland, Aedes, INretail, Aannemersfederatie Nederland, Vereniging
voor ontwikkelaars en bouwondernemers (NVB-bouw), Koninklijke CBM,
Branchevereniging voor interieurbouw
en meubelindustrie, Nederlandse
Emballage- en Palletindustrie Vereniging (EPV), Nederlandse Vereniging
van Houtagenten (NATA), Koninklijke
Vereniging van Handelaren in Bouwmaterialen in Nederland (Hibin),
Dutch Man, Vereniging Tuinbranche
Nederland.

V

Vakbonden: CNV en FNV.

K

Kennisinstellingen: Stichting
Hout Research (SHR), Stichting
IDH Sustainable Trade Initiative
(IDH), Stichting Tropenbos International, Koninklijke Nederlandse Bosbouwvereniging.

M Maatschappelijke organisaties:

International Union for the Conservation of Nature - National
Committee of The Netherlands
(IUCN-NL), Nederlands Centrum
voor Inheemse Volken (NCIV),
Stichting Both ENDS.

HOE WORDT DE UITVOERING VAN HET CONVENANT GEORGANISEERD?
Allereerst is er een stuurgroep. Deze heeft de verantwoordelijkheid
om de voortgang van de uitvoering en eventuele oplossingen te
bespreken, ervaringen te delen, acties te initiëren en resultaten vast
te stellen. Deze groep bestaat uit vertegenwoordigers van de overheid,
de branches, vakbonden (waaronder CNV), en kennisinstellingen/
maatschappelijke organisaties. De SER neemt deel als adviseur.
De stuurgroep komt meer dan 3 keer per jaar bijeen en besluit bij
consensus. De voorzitter van de stuurgroep is Paul van den Heuvel.
Een secretariaat is ondergebracht bij de Stichting Bewust met Hout.
De secretaris is Berdien van Overeem. Zij is aanspreekpunt voor alle
betrokkenen, rapporteert aan de stuurgroep, organiseert de jaarlijkse
bijeenkomst, bereidt vergaderingen voor en zorgt voor uitvoering van
besluiten.
Voorts zijn er de volgende vier werkgroepen:
• Minimaliseren IMVO-risico’s (onderzoek OESO/UNGP, EUTR),
waaraan CNV actief bijdraagt
• Handelsketens (vereenvoudiging van de keten)
• Communicatie (vraag naar duurzaam hout stimuleren)
• Business case duurzaam bosbeheer (kennis bundelen, versterking
case)
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WAT BETEKENT ‘DUE DILIGENCE’ IN HET KADER VAN DIT DUURZAAM BOSBEHEER CONVENANT?
‘Due diligence’ wil zeggen: een proces
waarbij bedrijven hun impact op
mensenrechten en milieu in kaart brengen
voorkomen, verzachten en verantwoorden
(lees meer over due diligence in de
inleiding bij de IMVO-convenanten).
Binnen een jaar wil de houtsector helder
hebben welke risico’s in de naleving
van arbeids- en mensenrechten in de
keten onderbelicht zijn en met elkaar
bepalen hoe deze risico’s ondervangen
kunnen worden en schendingen kunnen
worden geadresseerd. Het convenant
stimuleert dat de verschillende
schakels in de houtketen de opgedane
kennis en ervaring van de sociale- en
milieu-impact actief met elkaar gaan
delen en gezamenlijk geconstateerde

WELKE AFSPRAKEN HEBBEN DE PARTIJEN ONDERLING GEMAAKT?

knelpunten oppakken. Partijen willen
tevens in kaart brengen in hoeverre

Op de volgende thema’s zijn concrete acties afgesproken en

de Europese Houtverordening (EUTR)

werkgroepen gecreëerd:

en de huidige certificeringsinitiatieven
FSC en PEFC Nederland in lijn zijn met

WERKGROEP 1. Identificeren en adresseren IMVO-risico’s

de uitgangspunten voor IMVO zoals

Onder leiding van het CNV, is een werkgroep ‘Minimaliseren IMVO-

geformuleerd in de OESO-richtlijnen en

risico’s’ gevormd. Deze bestaat uit technische experts van de bij

de UN Guidelines on Business and Human

dit convenant aangesloten partijen en relevante stakeholders. De

Rights.

werkgroep coördineert:
• De organisatie van een jaarlijkse bijeenkomst om
praktijkervaringen en geconstateerde knelpunten in de houtketen
met elkaar te delen en waar nodig oplossingen te formuleren en
te communiceren.
• De uitvoering van een onderzoek door een onafhankelijke instantie
of de OESO-richtlijnen en de UNGP’s in voldoende mate door
de EUTR (European Union Timber Regulation) en de huidige
certificeringsinitiatieven voor een duurzame houtketen zijn
opgenomen, en zo niet, welke aanpassingen en stappen nodig zijn.
De resultaten hiervan zullen in de jaarlijkse bijeenkomst worden
geëvalueerd.

WERKGROEP 2. Versterken van de handelsketen voor duurzaam geproduceerd hout
Veel MKB-bedrijven in de houtketen zien op tegen de administratieve vereisten die nu komen kijken bij de overstap
naar het gebruik van duurzaam geproduceerd hout. De werkgroep ‘handelsketen’ onderzoekt de mogelijkheden om
de administratieve regels voor het gebruik van duurzaam geproduceerd hout te vergemakkelijken, zodat het voor de
vele MKB-bedrijven in de houtketen gemakkelijker wordt hierop over te stappen.
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WERKGOEP 3. Stimuleren van
de marktvraag naar duurzaam
geproduceerd hout
De werkgroep ‘Communicatie’,
gecoördineerd door de Nederlandse
Branchevereniging van de
Timmerindustrie, heeft de taken:
• Te zorgen voor eenduidige informatie
over de milieuprestaties van hout, zodat
een transparante vergelijking met
andere (bouw)materialen mogelijk is.
• Een informatiecampagne te ontwikkelen
en uitvoeren voor consumenten en
zakelijke afnemers van hout, waarin
duidelijk wordt gemaakt dat juist het
gebruik van duurzaam geproduceerd
hout een voorwaarde is voor de
instandhouding van het bos.
• Concreet te maken hoe inkopers
eenvoudig kunnen overschakelen op het
gebruik van duurzaam geproduceerd
hout. Hiervoor worden jaarlijks twee
trainingen voor inkopers georganiseerd.

WERKGOEP 4. Versterken van de
business case duurzaam bosbeheer
De werkgroep Business case duurzaam
bosbeheer, gecoördineerd door het Tropenbos
en de Koninklijke Vereniging Van Nederlandse
Houtondernemingen, legt de meerwaarde
vast voor boseigenaren om over te stappen op
duurzaam bosbeheer. Deze werkgroep beantwoordt
vragen als: wat is de te ontvangen meerprijs voor
duurzaam geproduceerd hout? Wat zijn de kosten
en baten van duurzaam bosbeheer? Op welke manier
kunnen de opbrengsten voor duurzaam bosbeheer
worden verhoogd en/of de kosten verlaagd, zodat het
aantrekkelijker wordt voor bosbeheerders om hierop
over te stappen? Afhankelijk van de uitkomsten
worden twee pilotprojecten opgezet om duurzaam
bosbeheer te versterken in regio’s waar Nederland
veel hout vandaan haalt en waar duurzaam
bosbeheer nu nog moeilijk van de grond komt.
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HOE DRAAGT CNV INTERNATIONAAL BIJ AAN DE CONVENANTEN,
EN WAT KUNNEN LOKALE PARTNERS BIJDRAGEN?
Het CNV heeft binnen dit convenant de leiding over de werkgroep ‘Minimaliseren
IMVO-risico’s. Aanvullend onderzoek is gewenst om te bekijken of de
huidige certificeringsinitiatieven de verschillende internationale richtlijnen
(OESO, ILO, UNGP) op het gebied van mensenrechten, werkgelegenheid,
arbeidsomstandigheden en milieu voldoende adresseren in de gehele houtketen
(dus van bos tot het in Nederland op de kade staan). Het doel van dit onderzoek
is om de certificeringssystemen te versterken en te bepalen wat de Nederlandse
houtsector hierin kan bijdragen.
De werkgroep zal een actieve bijdrage leveren aan onderdelen van een
informatiecampagne over het gebruik van duurzaam geproduceerd hout voor het
behoud van (tropische) bossen. De vakbonden zijn hierin overigens volgend en niet
leidend. Ook zal het CNV de kennis over de ecologische, sociale en economische
aspecten van duurzaam bosbeheer bij marktpartijen helpen vergroten.

HOE VINDT RAPPORTAGE
EN MONITORING PLAATS?
Stichting Bewust met Hout voert
het secretariaat en stuurt aan
op actieve werkgroepen en op
de gestelde resultaten. Partijen/
werkgroepen rapporteren jaarlijks
over de voortgang, de resultaten en
hun plannen. Monitoringsresultaten
worden openbaar gemaakt door de
secretaris van het convenant. De
overheid monitort over 2017 en 2020
het aandeel duurzaam geproduceerd
(tropisch) hout met FLEGT-vergunning
op de NL markt. Deze resultaten
worden online gepubliceerd.
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Meer informatie over de afzonderlijke convenanten
en links naar achtergrondinformatie vindt u online:
www.cnvinternationaal.nl/nl/mvo/mvo-convenanten
Informatie over overige convenanten wordt te zijner tijd toegevoegd

Over CNV Internationaal
Al meer dan 50 jaar steunt CNV Internationaal
vakbondswerk in ontwikkelingslanden. Samen
met partnerorganisaties beschermt en bevordert
CNV Internationaal de rechten van werknemers op
basis van het christelijk sociaal gedachtengoed. De sociale
dialoog, het pluralisme van de vakbeweging en de
individuele verantwoordelijkheid van de werknemers
zijn daarbij kernwaarden. De missie van CNV
Internationaal is om bij te dragen aan fatsoenlijk
werk in ontwikkelingslanden door de positie van
werknemers in zowel de formele als de informele
economie te versterken via sterke sociale partners
en door duurzaamheid in de keten te bevorderen. In
Nederland draagt CNV Internationaal samen met de
CNV Vakcentrale en vakbonden bij aan fatsoenlijk
werk in ontwikkelingslanden via lobby, beleid en
bewustwording. Het werk van CNV Internationaal is
komende jaren vooral gericht op de thema's: sociale
dialoog, arbeidsrechten in productieketens en (jeugd)
werkgelegenheid en inzetbaarheid.

CNV Internationaal
Postbus 2475 • 3500 GL  Utrecht
www.cnvinternationaal.nl
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