
Convenant Duurzaam Bosbeheer

Rene Boot |  VTB | Utrecht |16 Mei 2017



Convenant Duurzaam Bosbeheer

In afgelopen 25 jaar veel aandacht voor duurzaam bosbeheer in de 
tropen (“daar”) maar minder voor het stimuleren van de vraag (“hier”)

Meer vraag stimulans voor duurzaam bosbeheer

Zonder vraag gaat hout naar andere markten zonder
duurzaamheidscriteria

Zonder aanbod van duurzaam hout en EUTR– substitutie (alternatieve
materialen)



Convenant Bevorderen Duurzaam Bosbeheer

Ambitie en doelstelling:

het bevorderen van duurzaam bosbeheer en invulling geven 
aan internationaal verantwoord ondernemen in de houtsector

Partijen (25):
• overheden 
• branche organisaties 
• vakbonden en 
• maatschappelijke organisaties.
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Green Deal (2013 – 2015)

Verschillen Convenant met Green 
Deal:

• Sterkere focus op internationaal 
ondernemen

• Gericht op de hele waardeketen inclusief 
brongebieden

• En arbeidsvoorwaarden en -
omstandigheden in de waardeketen

• Betrokkenheid Certificeringssystemen (FSC 
en PEFC) Convenant Bevorderen 

Duurzaam Bosbeheer
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Rol TBI in Green Deal (en ook Convenant)
• Beschikbaar stellen van Kennis:

– over relevante internationale ontwikkelingen ten aanzien van 
het beheer van tropische bossen en de handel in hout;

– over duurzaam bosbeheer en de bossensector via onze 
programma’s in Zuidoost Azië, Afrika, en Zuid Amerika

• Optreden als kennis broker
– uitvoeren en publiceren van studies, inhoudelijke organisatie en 

facilitering van bijeenkomsten; 
– liaison met zuidelijke partners en instellingen; inbreng van hun 

perspectieven;
– inbreng van nieuwe inzichten (b.v. versterking link tussen 

duurzame productie en handel en de financiering van 
bosbeheer)





Ervaringen met Green deal (GD)

• GD bijgedragen aan meer kennis over duurzaam 
bosbeheer in de tropen, en bijbehorende 
uitdagingen

• Delen van ‘best practices’ in deelsectoren

• Voorbeeld: Unie van Waterschappen

– grootgebruikers van tropisch hout

– opstellen en uitvoeren van bouwprojecten

– inzicht in alternatieve houtsoorten met vergelijkbare 
technische eigenschappen
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• Onderwerpen die discussie 
opleverden:
– Verschillen FSC en PEFC

– … en later FLEGT licensed timber

– In hoeverre FSC en PEFC in voldoende 
mate rekening houden met 
arbeidsomstandigheden en afspraken

• Definitie duurzaam bosbeheer 
(voor hout of geheel aan 
ecosysteemdiensten)

• Voor alleen hout of ook andere 
producten (energie)



Bevorderen Business Case Duurzaam Bosbeheer

Werkgroep 3 onder het convenant  opstellen 
van een werkplan voor gezamenlijke activiteiten 

(VVNH en TBI)

Analyse van de knelpunten en 
kansen om de “business case” 
voor duurzaam beheer en 
gebruik te versterken (literatuur 
en interviews)

Concrete verkenning en 
toepassing van maatregelen om 
duurzaam bosbeheer te 
versterken in twee (tropische) 
pilotgebieden die van belang zijn 
voor de NL-houtvoorziening 
(maar wel meekoppelen met 
bestaande initiatieven)
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Het gaat hierbij om de:

Ecologische en technische dimensies van bosbeheer

Sociaal-culturele dimensies (lokale gemeenschappen)

Financiële- economische dimensies (inclusieve business modellen; 
multiple revenue; certificering, participatory guarantee systems)

Institutionele en beleidsdimensies (land- en mensenrechten, participatie; 
land use/landscape planning; enabling environment)
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• Doelen van de werkgroep:

• Kennisverdieping ter vergroting van 
handelingsperspectief

• Uitwisselen van kennis tussen convenantpartijen 
over aard en effectieve aanpak cq concrete 
maatregelen (vanuit NL) ter versterking business 
case.



Thank you


