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Factsheet Green Deal Bevorderen Duurzaam Bosbeheer

Betrokken partijen
Rijksoverheid:
-  Ministerie van Economische Zaken
-  Ministerie van Infrastructuur en Milieu
-  Ministerie van Buitenlandse Zaken (buitenlandse zaken en ontwikkelingssamenwerking)

-  Stichting IDH Sustainable Trade Initiative

Brancheorganisaties:
-  Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra
-  Aedes vereniging van woningcorporaties
-  Algemene Vereniging Inlands Hout
-  Bouwend Nederland
-  Centrale Bond van Meubelfabrikanten 
-  INretail
-  Koninklijke Vereniging Federatie van Ondernemers in de Schilders-, Onderhouds-, 

Metaalconserverings- en Glasbranche FOSAG
-  Koninklijke Vereniging van Handelaren in Bouwmaterialen in Nederland
-  Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH)
-  Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT)
-  Nederlands Verbond van de Groothandel
-  Nederlandse Vereniging Van Houtagenten
-  NVB Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers
-  Raad Nederlandse Detailhandel
-  Vereniging HAS 
-  Verduurzaamd Hout Nederland
-  Vereniging van Houtskeletbouwers
-  Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen
-  Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten
-  Vereniging Winkelketens in de Doe Het Zelfbranche

Vakbonden:
-  CNV Vakmensen
-  Nederlandse Bond voor de Bouw- en Houtnijverheid

-  Stichting Tropenbos International

Beschrijving initiatief
Tweederde van alle biodiversiteit op het land komt voor in bossen, met name tropische bossen. Meer dan  
1 miljard mensen zijn voor hun levensonderhoud afhankelijk van het bos. Deze Green Deal gaat over het 
bevorderen van duurzaam bosbeheer, wereldwijd. Duurzaam beheerde bossen dragen bij aan inkomens-
verbetering van arme bevolkingsgroepen die van het bos afhankelijk zijn. Ook dragen duurzame bossen bij 
aan lokale economische ontwikkeling, aan klimaatmitigatie door reductie van koolstofemissies en het in 
stand houden van biodiversiteit.
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De partijen van de Green Deal vinden dat de markt, overheid en het maatschappelijk middenveld een 
gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om duurzaam bosbeheer te stimuleren. Groen en groei kunnen 
daarbij hand in hand gaan. Overheden, maatschappelijke organisaties en Nederlandse bedrijven in de hout-
sector ontplooiden al verschillende initiatieven om de vraag naar hout uit duurzaam beheerde bossen te 
stimuleren. Nu gaan alle partijen samenwerken om het aandeel hout uit duurzaam beheerd bos voor de 
Nederlandse markt te vergroten. 

De aangesloten branches en vakbonden gaan actief het gebruik van hout uit duurzaam beheerde bossen 
promoten bij hun leden. Ze rapporteren jaarlijks over uitgevoerde activiteiten en de behaalde resultaten. 
Via een online kennisplatform delen de partijen kennis en praktijkervaringen. Om de keuze voor hout uit 
duurzaam beheerd bos zo makkelijk mogelijk te maken, kiezen de partijen voor een praktische aanpak.  
De partijen brengen in kaart wat publieke en private partijen er nu nog van weerhoudt om over te stappen 
op hout uit duurzaam beheerd bos en pakken die belemmeringen waar mogelijk aan. 

Resultaten
Het bevorderen van duurzaam bosbeheer om het aandeel hout uit duurzaam beheerde bossen op de 
Nederlandse markt te vergroten.

Einddatum: december 2015

Inzet en acties partijen
De partijen in de Green Deal ontplooien individueel en gezamenlijk verschillende initiatieven, zetten 
bestaande projecten? voort en zorgen voor de nodige synergie tussen deze initiatieven om het doel van  
deze Green Deal te bereiken. Om de synergie te bevorderen zetten de partijen een governancestructuur op. 
Er is een stuurgroep waarin vertegenwoordigers van de partijen regelmatig bijeenkomen om de voortgang 
van de Green Deal te bespreken, ervaringen te delen, knelpunten te bespreken en de resultaten in kaart  
te brengen. 

Inzet en acties van brancheorganisaties en vakbonden:
-  De brancheorganisaties en vakbonden spannen zich in om het aandeel duurzaam geproduceerd hout 

te vergroten dat in Nederland wordt geproduceerd, geïmporteerd, ingekocht en verwerkt.
-  De brancheorganisaties en vakbonden spannen zich in om het gebruik van duurzaam geproduceerd 

hout actief onder de aandacht te brengen bij aangesloten bedrijven en medewerkers in de betrokken 
branches en vakbonden. Hiervoor bundelen en stroomlijnen ze de communicatie hierover.

-  De brancheorganisaties en vakbonden spannen zich in om praktische belemmeringen die de markt 
ervaart in kaart te brengen en daar waar mogelijk op te lossen. Zo willen ze de keuze voor duurzaam 
geproduceerd hout gemakkelijker maken.

-  De brancheorganisaties en vakbonden leggen schriftelijk vast welke acties ze zullen ontplooien en nemen 
concrete doelstellingen in een eigen uitvoeringsprogramma op. Ze leggen dit ter informatie voor aan 
de andere partijen. De brancheorganisaties en vakbonden rapporteren jaarlijks aan de overige partijen 
over de uitgevoerde activiteiten en behaalde resultaten.

Inzet en acties Tropenbos:
-  Tropenbos zet zich in voor het vergroten van de kennis in de markt over duurzaam bosbeheer en 

aanverwante onderwerpen.
-  Tropenbos stelt kennis beschikbaar over relevante ontwikkelingen op het gebied van duurzaam 

bosbeheer in de tropen en over handel in duurzaam tropisch hout.
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Inzet en acties IDH:
-  IDH faciliteert de samenwerking tussen de partijen en stakeholders in de governancestructuur.
-  IDH stelt financiële middelen beschikbaar als er een private bijdrage is (co-funding) voor de governance 

en de versnelling van de transitie naar duurzaam geproduceerd hout. 
-  IDH zet de kennis in die ze heeft opgedaan in het IDH Tropical Timber Programma en stelt die ter 

beschikking aan de partijen en stakeholders. 

Inzet en acties Rijksoverheid
-  De Rijksoverheid spant zich in om de toepassing van het duurzaam inkoopbeleid voor hout op 

rijksniveau en bij de medeoverheden verder te stimuleren door:
	 	 •	 	 	de	doelstelling	100%	duurzaam	inkopen	voor	hout	voor	de	overheid	op	rijksniveau	uit	te	blijven	

dragen
	 	 •	 	 	een	concreet	project	te	starten	om	kennis	samen	te	brengen	die	bijdraagt	aan	het	verhelderen	 

van knelpunten bij de inkoop van duurzaam geproduceerd hout. Daarbij sluit de overheid zo veel 
mogelijk aan op bestaande en geaccepteerde beleidsinstrumenten, beleidsprogramma’s en 
communicatievormen. Ook werkt de overheid samen met de andere partijen en de belangrijkste 
inkopers bij de overheid op rijksniveau.

  Hierbij zet de Rijksoverheid in elk geval in op:
	 	 •	 	 	het	faciliteren	van	kennisuitwisseling	tussen	inkopers	van	verschillende	overheden
	 	 •	 	 	het	ontwikkelen	van	hulpmiddelen	die	duidelijk	maken	hoe	inkopers	kunnen	controleren	 

of er uiteindelijk sprake is van hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen
	 	 •	 	 	het	zo	goed	mogelijk	blijven	integreren	van	de	criteria	voor	duurzaam	hout	in	de	criteria	voor	

duurzaam inkopen van de verschillende productgroepen.
-  De Rijksoverheid controleert steekproefsgewijs geselecteerde opdrachten van de Rijksoverheid op het 

gebruik van hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen. De overheid gebruikt de rapportage voor 
het bevorderen van het duurzaam inkopen van hout.

-	 	 De	Rijksoverheid	beziet	in	2015	of	de	uitvoering	van	het	duurzaam	inkoopbeleid	voor	hout	op	100%	zit.
-  De Rijksoverheid stimuleert het gebruik van producten van hout afkomstig uit duurzaam beheerde 

bossen via de zogenaamde MIA/Vamil6-regeling.
-  De Rijksoverheid spant zich in om relevante houtproducerende landen die naar de Europese Unie 

exporteren te ondersteunen om hun bosbeheer te verduurzamen. Dit doet ze in het kader van het 
FLEGT Actieplan, Food and Agriculture Organization en de International Tropical Timber Organization.

-  De Rijksoverheid werkt haar inzet in Europa verder uit als onderdeel van de EU Sustainable Tropical 
Timber Coalition.

-  De Rijksoverheid spant zich in om op mondiaal niveau instanties, bedrijven en non-gouvernementele 
organisaties bijeen te brengen in een ‘rondetafelorganisatie’. Het doel van de ‘rondetafelorganisatie’  
is synergie en verdere acties bevorderen gericht op het stimuleren van duurzaam bosbeheer.

-  De Rijksoverheid maakt zich in Europees en mondiaal verband sterk voor verdere verduidelijking van 
het begrip duurzaam bosbeheer en eenduidige criteria voor en invulling van het begrip duurzaam 
geproduceerd hout.

Kijk voor meer informatie www.rijksoverheid.nl/greendeal


