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Uitvoeringsprogramma Green deal ‘Bevorderen duurzaam bosbeheer’ 

Commitments van betrokken branches en vakbonden 

 

Den Haag, 20 juni 2013 

 

In het kader van de Green Deal ´Bevorderen duurzaam bosbeheer´ hebben alle betrokken 

branches en vakbonden een concreet commitment opgesteld. Daarin geven ze aan welke 

activiteiten zij gaan ondernemen om het gebruik van hout uit duurzaam beheerde bossen te 

stimuleren bij de eigen achterban. Alle partijen zijn primair zelf verantwoordelijk om zorg 

te dragen voor de uitvoering van de afspraken.  

 

In de Green Deal is afgesproken dat een secretaris wordt aangesteld. Deze persoon heeft 

een belangrijke aanjaag- en supportfunctie en moet ervoor zorgen dat alle betrokken 

partijen hun toezeggingen in de praktijk brengen. Daarnaast legt de secretaris de nodige 

verbindingen tussen de medewerkende partijen. Hoe meer samenwerking ontstaat en hoe 

beter individuele partijen gefaciliteerd worden, hoe beter dat uiteindelijk is voor het 

succes van de Green Deal. 

 

Naast de secretaris die partijen activeert en ondersteunt, is het van belang om online de 

mogelijkheden voor kennisdelen en kennisoverdracht maximaal te benutten. Daarom wordt 

een online kennis- en communicatieplatform ontwikkeld dat het voor alle betrokken 

partijen mogelijk maakt op eenvoudige wijze kennis te nemen van elkaars activiteiten. 

Bovendien bundelt het platform alle relevante informatie over hout uit duurzaam beheerde 

bossen en verduurzaming van de keten. 

 

Er wordt een stuurgroep ingesteld. Die bestaat uit een evenredige vertegenwoordiging van 

de betrokken partijen (overheid, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties) op 

directieniveau.  De stuurgroep houdt de voortgang van de Green Deal in de gaten, initieert 

daar waar nodig acties, roept werkgroepen in het leven om geconstateerde knelpunten op 

te lossen en stelt behaalde resultaten vast.  

 

 

Activiteiten op korte termijn  (tweede helft 2013) 

 

Inventariseren bestaande knelpunten 

Het is zaak om een goed beeld te krijgen van de kennis over en de houding ten aanzien van 

hout uit duurzaam beheerde bossen. Er zijn nu nog knelpunten die bedrijven ervan 

weerhouden om over te stappen. Al deze obstakels die bedrijven in de praktijk ervaren 

moeten in kaart worden gebracht. In september wordt hiertoe een enquête gehouden onder 

de leden van de aangesloten branches, overheidspartijen en andere partijen die bij de 

Green Deal betrokken zijn. De enquête bestaat uit een online survey die de branches onder 

hun leden verspreiden. Daarnaast komen er verspreid over het land vier focusgroepsessies 

waarin bedrijven uit de verschillende schakels van de keten vertegenwoordigd zijn.  

De uitkomsten van de enquête worden gebruikt om de communicatie (kennisoverdracht) 

goed te laten aansluiten op de verschillende doelgroepen. Bovendien ontstaat zo een beeld 

welke praktische belemmeringen de overheid en partijen in de keten moeten aanpakken. 

Waar nodig worden werkgroepen in het leven geroepen om specifieke knelpunten aan te 

pakken.  
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Sluiten van de handelsketen 

Eén van de thema’s waarvan nu reeds bekend is dat deze aandacht verdienen, is het sluiten 

van de handelsketen voor hout uit duurzaam beheerde bossen en de bijbehorende 

certificering.  Voor veel bedrijven blijkt dit vaak nog veel vragen op te roepen. Ook het 

mengen van houtstromen met verschillende duurzaamheidscertificaten is een veelgehoord 

probleem. In september wordt een Werkgroep Certificering opgericht waarin 

kennisoverdracht over certificering van de handelsketen centraal staat. Ook worden hierin 

de praktische knelpunten zoals het mengen van houtstromen en de certificering daarvan 

geadresseerd.  

 

Ontwikkeling online kennis- en communicatieplatform.  
Zoals gezegd is het primair aan de individuele partijen om de afspraken in de Green Deal na 

te komen. Om hen daarbij te helpen en ook van elkaar te leren wordt een online platform 

opgericht dat kennisoverdracht en kennisuitwisseling tussen alle betrokken partijen 

mogelijk maakt. De website Bewust met Hout (www.bewustmethout.nl) wordt hiervoor 

omgebouwd. Op het platform is straks de volgende informatie te vinden: 
• alle basisinformatie over duurzaam geproduceerd hout wordt op een overzichtelijke 

manier gepresenteerd met verwijzing naar achtergronddocumentatie. 

• eerder ontwikkelde communicatiemiddelen in het kader van Bewust met Hout 

worden online beschikbaar gesteld en kunnen door de branches desgevraagd op 

maat worden gemaakt voor hun eigen achterban.   

• besluiten en informatie van de stuurgroep en werkgroepen van Green Deal; 

• commitments en activiteiten van alle bij de Green Deal betrokken partijen. Zij 

kunnen deze info zelf uploaden in het systeem. 

• online ‘vraagbaak’ die specifieke vragen kan beantwoorden over knelpunten bij het 

toepassen en inkopen van duurzaam geproduceerd hout. 

• mediacenter voor journalisten. 

• nieuwsrubriek met daaraan gekoppeld een online nieuwsbrief. De nieuwsbrief is 

onder andere bedoeld om updates te geven van de activiteiten van de branches, 

overheid en andere betrokkenen.   

 

De uitkomsten van de eerder genoemde enquête zijn een leidraad voor de concrete 

invulling van de activiteiten in 2014 en 2015. De uitkomsten zijn belangrijk om te bepalen 

welke projecten moeten worden opgestart om praktische knelpunten weg te nemen voor de 

overstap op hout uit duurzaam geproduceerde bossen. Ook geven de uitkomsten richting 

aan de thema´s waarvoor extra aandacht nodig is op het gebied van kennisoverdracht op 

specifieke doelgroepen. 
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Commitments van betrokken branches en vakbonden 

 

Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra 

Aannemersfederatie Nederland stelt zich ten doel om in samenwerking met opdrachtgevers 

en toeleveranciers haar belangrijke economische waarde voor de samenleving ook in de 

toekomst te kunnen realiseren en vergroten. Het MKB in de Bouw en Infra is immers de 

erkende motor van de economie. Tegelijkertijd wil Aannemersfederatie Nederland de 

maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en bijdragen aan een duurzame wereld om 

ons heen.  

• Aannemersfederatie Nederland zal in het kader van de Green Deal haar 

leden actief informeren over duurzaam geproduceerd hout en het belang 

van het gebruik ervan.  

• Aannemersfederatie Nederland zal haar leden oproepen het gebruik van 

duurzaam hout te vergroten.  

• Aannemersfederatie Nederland zal zich in samenwerking met alle 

stakeholders inspannen om de duurzaamheidsvisie in deze Green Deal 

verder te ontwikkelen en hier zichtbaar invulling aan te geven. 

 

Aedes vereniging van woningcorporaties 

De woningcorporaties  aangesloten bij Aedes vereniging van woningcorporaties beheren 

samen 2,4 miljoen huurwoningen. Corporaties investeren in duurzaamheid en energie(-

zuinigheid), zowel bij bestaande woningen als nieuwbouw. Het gebruik van duurzaam 

geproduceerd hout maakt daar onderdeel van uit.  

Aedes onderschrijft de doelstelling en ambities van deze Green Deal. Aedes stimuleert haar 

leden om zoveel mogelijk duurzaam geproduceerd hout toe te (laten) passen in al haar 

bouw-, onderhouds- en renovatieprojecten. Aedes wil op dit thema graag samenwerken 

met andere ketenpartners, de aangesloten corporaties van kennis en informatie voorzien, 

daar waar mogelijk ontzorgen en het uitwisselen van kennis en ervaring stimuleren tussen 

corporaties (en andere schakels in de keten), door: 

• in Aedes Magazine en de dossiers “Energiebesparing en Duurzaamheid” en 

“Bouwen en Energie” op Aedes.nl aandacht te besteden aan duurzaam 

geproduceerd hout, het belang ervan, goede voorbeelden aan het woord te 

laten en hoe corporaties duurzaam hout kunnen toepassen in projecten. 

• kennis en informatie met betrekking tot duurzaam hout en deze Green Deal 

met de leden te communiceren in de relevante Communities op Aedes.nl; 

• daar waar mogelijk gebruik te maken van bestaande communicatiemiddelen en 

dit onder de aandacht te brengen van de corporaties, zoals de brochure 

‘Duurzaam inkopen van hout’, www.houtdatabase.nl, www.bewustmethout.nl 

en bijeenkomsten die rond dit thema worden georganiseerd. 

• leden op te roepen knelpunten in de praktijk (bijvoorbeeld met betrekking tot 

beschikbaarheid en betaalbaarheid) te melden bij Aedes, zodat deze ter sprake 

kunnen worden gebracht in de Green Deal en/of bij relevante ketenpartners. 

• duurzaam hout op te nemen in het Aedes-bestek. 

 

Algemene Vereniging Inlands Hout (AVIH) 

De AVIH zal de bedrijven die als schakel in de handelsketen actief zijn stimuleren hun COC 

certificaat van FSC e/o PEFC te behouden. De AVIH zal zich inzetten om de nationale 

bosstandaarden van FSC en PEFC voortdurend op hun actualiteit en aansluiting op de 

praktijk te toetsen en de sector- eigen erkenningsregeling voor bosexploitatie- zoveel 
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mogelijk te laten aansluiten bij de vereisten van de beide bosstandaarden. De AVIH zal zich 

ook ervoor inzetten dat beide standaarden kunnen worden gebruikt bij de levering van 

duurzame biomassa voor duurzame energie en grondstoffen voor de biobased economy. 

 

Bouwend Nederland 

De Green Deal sluit aan bij de doelstelling van Bouwend Nederland om het gebruik van 

duurzame bouwmaterialen te stimuleren. Bouwend Nederland onderschrijft de ambities op 

het gebied van duurzaam hout zoals verwoord in de Green Deal. Dat betekent dat Bouwend 

Nederland: 

• leden informeert over de ontwikkelingen op het gebied van inkopen en 

toepassen van duurzaam hout. Zij publiceert daarom samen met NEPROM een 

compacte informatieve folder gericht op de bouw. 

• leden op de hoogte brengt van technische, juridische en  certificering zaken 

rondom duurzaam hout.   

• knelpunten die leden ervaren bij het gebruik van duurzaam hout bespreekbaar 

maakt binnen de Green Deal. 

 

Centrale Bond van Meubelfabrikanten (CBM) 

De CBM is de ondernemersorganisatie voor de Nederlandse meubel- en 

interieurmaakindustrie – sinds 1912. De CBM heeft ongeveer 550 leden variërend van 

interieurbouwers, woonmeubelfabrikanten en producenten van grafkisten, matrassen en 

scheidingswanden en bedrijven die halffabricaten maken, inclusief loonstoffeerderijen en 

meubelspuiterijen. 

 

De CBM vindt het van groot belang dat bossen worden beschermd en behouden voor 

toekomstige generaties en ziet daarin een rol voor zichzelf als brancheorganisatie 

weggelegd. De CBM bevordert het gebruik van gecertificeerd hout onder zijn leden en 

faciliteert procescertificering van FSC en PEFC als volgt: 

• de CBM is supporter van het actieplan “Bewust met hout”, een initiatief van 

Koninklijke VVNH en NBvT. 

• gecertificeerd hout is een speerpunt in het MVO manifest van de CBM met 

MVO Nederland. 

• de CBM informeert de leden regelmatig over het belang van gecertificeerd 

hout. 

• de CBM heeft een handboek en handleiding procescertificering FSC en PEFC 

laten ontwikkelen. Dit ondersteunt CBM-leden bij de invoering van een 

procescertificaat van het FSC- of PEFC-certificatiesysteem. Het handboek 

en de handleiding worden regelmatig onder de aandacht gebracht. 

 

INretail 

Voor INretail is het een gegeven dat het van essentieel belang is op verantwoorde manier 

met onze bronnen om te springen. Ondernemers willen hun consumenten kunnen vertellen 

waar hun producten vandaan komen. Onze retailers zijn de laatste schakel in de 

productieketen en gebaat bij een transparante keten waar zij blindelings op certificering 

kunnen vertrouwen teneinde hun consumenten zo volledig mogelijk te kunnen informeren. 

Onze retailers kunnen flinke stappen in het verduurzamen van hun aanbod realiseren indien 

verdere transparantie in de keten wordt verwezenlijkt door: 
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• onze ondernemers te wijzen op het belang van het gebruik van duurzaam 

hout in onze communicatie-uitingen alsmede dit onder de aandacht te 

brengen bij onze bedrijfsbezoeken.  

• onze ondernemers een toolkit te geven, hoe zij bij hun inkoop zich kunnen 

verzekeren dat het duurzaam hout betreft.  

• te streven in de branche naar een beperkt aantal keurmerken die onbetwist 

en duidelijk herkenbaar zijn, namelijk PEFC en FSC.  

• aangesloten ondernemers krijgen een lijst  met de meest gestelde vragen 

over duurzaam hout waaronder bijvoorbeeld het verschil tussen duurzaam 

en legaal gekapt. 

 

Koninklijke Vereniging Federatie van Ondernemers in de Schilders-, Onderhouds-, 

Metaalconserverings- en Glasbranche FOSAG (Onderhoud NL) 

De Green Deal sluit aan bij de doelstelling van OnderhoudNL om het gebruik van duurzame 

bouwmaterialen te stimuleren. OnderhoudNL onderschrijft de ambities op het gebied van 

duurzaam hout zoals verwoord in de Green Deal. Dat betekent dat OnderhoudNL: 

• leden informeert over de ontwikkelingen op het gebied van toepassen van 

duurzaam hout.  

• knelpunten die leden ervaren bij het gebruik van duurzaam hout 

bespreekbaar maakt binnen de Green Deal. 

• bevordert dat de toepassing van duurzaam hout wordt meegenomen in 

rekentools zoals GPR Onderhoud en het Kozijnenbrein 

• de leden zodanig informeert dat waar schilders- en 

vastgoedonderhoudsbedrijven betrokken zijn bij projecten van 

opdrachtgevers voor nieuwbouw, renovatie of onderhoud van vastgoed of 

infrastructuur, zij hun invloed kunnen aanwenden ter bevordering van de 

keuze van duurzaam geproduceerd hout en duurzame gevelelementen. 

 

Koninklijke Vereniging van Handelaren in Bouwmaterialen in Nederland (HIBIN) 

De HIBIN wil het gebruik van duurzaam geproduceerd hout actief stimuleren onder de 

aangesloten leden die hout inkopen en verkopen door:  

• het belang van het gebruik van duurzaam geproduceerd hout onder de 

aandacht te brengen bij de achterban via communicatie-uitingen (Hibinfo, 

digitale nieuwsbrief, HIBIN- branchedag) inclusief het aanreiken van handige 

tools die ontwikkeld zijn vanuit de campagne ‘Bewust met hout’. 

• het gebruik van duurzame materialen en specifiek duurzaam geproduceerd 

hout op te nemen in de HIBIN- duurzaamheidsscan. 

• een gedragscode voor leden op te stellen ten aanzien van het gebruik van 

duurzaam geproduceerd hout. 

• om de voortgang te monitoren wordt de HIBIN-leden gevraagd jaarlijks het 

aandeel duurzaam geproduceerd hout te rapporteren dat men inkoopt.  

 

Koninklijke Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) 

• alle VVNH-leden rapporteren twee keer per jaar het aandeel duurzaam 

geproduceerd hout ten opzichte van de totale inkoop/import 

• zowel gebundelde als individuele prestaties van aangesloten lidbedrijven 

worden transparant gemaakt 

• voor leden die geen inzicht geven in de import- of inkoopgegevens en/of de 

monitoring niet invullen, geldt een sanctiesysteem  
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• aangesloten lidbedrijven zonder handelsketencertificaat worden 

gestimuleerd en ondersteund om zich te laten certificeren 

• aangesloten lidbedrijven bieden duurzaam geproduceerd hout proactief 

aan. Salesmensen worden getraind om de juiste verkoopargumenten te 

kunnen gebruiken en antwoorden te hebben op de meest gestelde vragen 

van klanten. 

• lidbedrijven worden gestimuleerd om duurzaam geproduceerd hout actief 

onder de aandacht te brengen van hun netwerk met aantrekkelijk 

promotiemateriaal (zoals posters, animatie) 

 

Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie (NBvT) 

• alle NBvT-leden rapporteren twee keer per jaar het aandeel duurzaam 

geproduceerd hout ten opzichte van de totale inkoop/import. 

• de NBvT publiceert twee keer per jaar het collectief aandeel ingekocht 

aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout per categorie. 

• aangesloten lidbedrijven zonder handelsketencertificaat worden verplicht 

ten minste één handelsketencertificaat te hebben. Daarna volgt een 

sanctiebeleid voor de bedrijven die hier niet aan voldoen. 

• aangesloten lidbedrijven bieden duurzaam geproduceerd hout proactief 

aan. Commerciële mensen worden getraind om de juiste 

verkoopargumenten te kunnen gebruiken en antwoorden te hebben op de 

meest gestelde vragen van klanten. 

• lidbedrijven worden gestimuleerd om duurzaam geproduceerd hout actief 

onder de aandacht te brengen van hun netwerk met aantrekkelijk 

promotiemateriaal (zoals posters, animatie). 

• met de keurmerksystemen wordt actief gezocht naar oplossingen om hout 

van de verschillende keurmerken te assembleren tot één gecertificeerd 

product. 

 

Nederlands Verbond van de Groothandel (NVG) 

Groen ondernemen door het verduurzamen van processen en producten is niet alleen goed 

omdat dit beter is voor milieu, grondstoffen, energieverbruik, maar ook omdat er gezonde 

marktkansen liggen voor groothandelsbedrijven. De Green Deal is een goed voorbeeld hoe 

belemmeringen daarbij kunnen worden weggenomen.  

 

Het NVG ondersteunt deze ontwikkeling door haar leden te informeren over de green deal 

Hout als voorbeeld voor de aanpak van groen ondernemen in de groothandel. 

 

Nederlandse Vereniging van Houtagenten (NATA) 

De NATA-leden zullen zich inspannen om de doelstellingen van de Green Deal te realiseren. 

In contacten met onze relaties zullen wij actief het gebruik van duurzaam geproduceerd 

hout- en plaatmateriaal blijven aanbevelen. De leden zal gevraagd worden vóór elke 

jaarvergadering, de juiste stand van zaken omtrent de door hen verhandelde materialen, 

aan het bestuur te rapporteren. 

 

NVB, Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers 

NVB, Vereniging voor ontwikkelaars & bouwondernemers, onderschrijft de doelstelling en 

ambities zoals opgeschreven in de Green Deal. NVB streeft naar een toepassing van 

duurzaam geproduceerd hout voor alle houttoepassingen in alle bouwprojecten. Daartoe 



7 

 

stimuleert NVB de komende jaren haar leden om duurzaam geproduceerd hout in al haar 

bouwprojecten toe te passen. NVB informeert haar leden over de ontwikkelingen op het 

gebied van inkopen en toepassen van duurzaam hout. De leden worden op de hoogte 

gehouden van technische, juridische en certificering zaken rondom duurzaam hout. 

Positieve en negatieve ervaringen van de leden bij het gebruik van duurzaam hout worden 

gemonitord en ingebracht binnen de Green Deal. Ze kunnen zo bijdragen om de doelstelling 

en ambities van de Green Deal naderbij te brengen. 

 

Raad Nederlandse Detailhandel (RND) 

De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) onderschrijft de ambities, doelstellingen en 

termijnen zoals verwoord in de Green Deal. Dat betekent dat de Raad Nederlandse 

Detailhandel: 

• de aangesloten leden informeert over de ontwikkelingen op het gebied van 

duurzaam hout. 

• knelpunten die leden ervaren bij de in- en verkoop van duurzaam hout 

bespreekbaar maakt binnen de Green Deal. 

• de leden wijst op het belang van het gebruik van duurzaam hout. 

 

Vereniging HAS 

De Vereniging HAS representeert de Nederlandse houtwarenindustrie met een breed scala 

aan houten producten, van tabakspijpen tot duimstokken en van schilderslijsten tot DIY 

toepassingen. Sterk georiënteerd op de consumentmarkt. De afzet bestaat voor een 

substantieel deel uit gecertificeerde produkten en de houtwaren producenten willen 

verhoging van het aandeel duurzaam geproduceerd hout op de Nederlandse markt 

stimuleren en voelen zich aangesproken door de doelstellingen uit deze Green Deal. 

• de Vereniging HAS informeert haar leden regelmatig over het belang van 

gecertificeerd hout. 

• onze leden bieden FCS en PEFC gecertificeerde houtwaren produkten actief 

aan in de markt. 

• in  de communicatieactiviteiten van de Vereniging HAS wordt aandacht 

besteed aan het thema duurzaam hout. 

• eens per jaar inventariseert de Vereniging HAS bij leden naar de cijfers en 

trends inzet en toepassing duurzaam hout.   

 

Verduurzaamd Hout Nederland (VHN) 

De VHN zal zich ervoor inzetten dat bedrijven die als schakel in de handelsketen van 

(verduurzaamd) hout actief zijn worden gestimuleerd hun COC certificaat van FSC e/o PEFC 

te behouden en er actief over te communiceren naar hun eindgebruikers ook als die er niet 

om vragen. 

 

Vereniging van Houtskeletbouwers (VHSB) 

De VHSB-leden rapporteren twee keer per jaar het aandeel duurzaam geproduceerd hout 

ten opzichte van de totale inkoop. De monitoring wordt in nauwe samenwerking met de 

NBvT uitgevoerd. De gebundelde prestaties van de VHSB-leden worden transparant 

gemaakt. VHSB-leden zonder handelsketencertificaat worden gestimuleerd en ondersteund 

om zich te laten certificeren. De VHSB-leden worden gestimuleerd om duurzaam 

geproduceerd hout actief onder de aandacht te brengen van hun netwerk. Dit alles in 

nauwe samenwerking met de VVNH en NBvT. 
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Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM) 

De Vereniging van Nederlandse Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM) onderschrijft 

de doelstelling en ambities zoals opgeschreven in deze Green Deal. NEPROM stimuleert en 

informeert de komende jaren haar leden om duurzaam geproduceerd hout in al haar 

bouwprojecten toe te passen. De NEPROM streeft naar een toepassing van duurzaam 

geproduceerd hout voor alle houttoepassingen in al haar bouwprojecten. Dit moet in 2015 

resulteren in toepassing van (bijna) 100% duurzaam geproduceerd hout in 80% van de 

bouwprojecten van lidbedrijven. Deze ambitie is door de lidbedrijven unaniem bekrachtigd 

in de algemene ledenvergadering van oktober 2010.  

Voor een goede implementatie van deze ambitie bevordert de NEPROM de volgende 

stappen bij haar lidbedrijven: 

1. Opnemen van het besluit in het beleid van de onderneming 

2. Het vertalen van de ambitie naar contractstukken en bestekken 

3. Het in de praktijk toe (laten) zien op de naleving. 

 

Om de vinger aan de pols te houden, zal de NEPROM als vereniging de resultaten monitoren 

op een manier die inzicht geeft in goede voorbeelden en verbeterpunten en lidbedrijven 

stimuleert en verder helpt (verhalend monitoren). 

 

Vereniging van Verf- en Drukinktfabrikanten (VVVF) 

Daar waar de verffabrikant betrokken is bij projecten van opdrachtgevers voor nieuwbouw, 

renovatie of onderhoud van vastgoed of infrastructuur, zal hij zijn invloed aanwenden ter 

bevordering van de keuze van duurzaam geproduceerd hout, duurzame gevelelementen, 

het gebruik van duurzame verf en duurzame applicatie. 

 

Vereniging Winkelketens in de Doe Het Zelfbranche (VVWDHZ) 

De aangesloten leden van de VWDHZ hebben de ambitie om te streven naar 100% duurzaam 

gecertificeerd hout in de winkels. De leden van de VWDHZ sluiten daarom individueel het 

FSC-retailconvenant af of hebben individueel het FSC-retailconvenant afgesloten om aan dit 

streven te voldoen. De VWDHZ  onderschrijft de ambities, doelstellingen en termijnen zoals 

verwoord in de Green Deal. De VWDHZ: 

• informeert de leden van de aangesloten brancheverenigingen informeert 

over de ontwikkelingen op het gebied van duurzaam hout. 

• maakt knelpunten die leden ervaren bij de in- en verkoop van duurzaam 

hout bespreekbaar binnen de Green Deal. 

• wijst de leden op het belang van het gebruik van duurzaam hout. 

• agendeert de Green Deal standaard voor de vergaderingen van de commissie 

omgevingsvraagstukken van de VWDHZ. 

 

CNV Vakmensen 

CNV Vakmensen zal gedurende de looptijd van de Green Deal bij zijn leden, die werkzaam 

zijn in de hout-, bouw- en meubelbranches, actief het gebruik van duurzaam hout onder de 

aandacht brengen. CNV Vakmensen zal zijn leden informeren over het belang van het 

gebruik van duurzaam geproduceerd hout, met het doel bewustwording en draagvlak onder 

zijn leden te vergroten. Daarvoor zullen diverse communicatiemiddelen met de leden 

worden benut. Voorts levert CNV Vakmensen een bijdrage aan de activiteiten van FSC 

Nederland en PEFC Nederland met het oog het behalen van de doelstellingen van de Green 

Deal. 
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Nederlandse Bond voor de Bouw-en Houtnijverheid (FNV Bouw) 

FNV Meubel & Hout is onderdeel van FNV Bouw, de vakbond voor werknemers in de 

Nederlandse Bouw en Hout sectoren. Zij zal in de periode van 2012 tot 2015 haar 118.000 

leden actief informeren  over duurzaam geproduceerd hout en het belang van het gebruik 

daarvan. Daarbij zal zij haar leden oproepen om hun werkgevers en opdrachtgevers te 

bewegen de transitie naar een groter  gebruik van  duurzaam hout  te maken zodat de 

doelstellingen van deze “Green Deal”, dat 85% van het hout dat in 2015 gebruikt duurzaam 

geproduceerd wordt, wordt gehaald. Tevens zal zij in de internationale certificering 

systemen PEFC en FSC aandringen op het vergroten van het areaal aan gecertificeerde 

bossen, zonder dat daarbij de geloofwaardigheid van deze certificeringsystemen wordt 

aangetast of de inhoudelijke standaarden worden verlaagd. Ook in haar eigen gebruik van 

hout en van hout gemaakte materialen streeft FNV Bouw naar tenminste 85% duurzaam 

geproduceerd hout te gebruiken. Zij zal jaarlijks verslag doen van haar activiteiten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


