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Federale Raad voor duurzame ontwikkeling (FRDO) 
 

Advies over het ontwerp van sectoraal akkoord ter verhoging 
van het aandeel houtproducten uit duurzaam beheerde bossen 

 
o Op vraag van de minister van klimaat en energie Magnette, in een brief van 7 juni 

2010 

o Voorbereid door de werkgroep productnormen 

o Goedgekeurd door de algemene vergadering 24 september 2010 (zie bijlage 1)  

o De oorspronkelijke taal van dit advies is het Nederlands 
 

___________________________________________________________ 

1. Context 

 
[a] De minister van klimaat en energie Paul Magnette heeft een adviesvraag gericht aan de 

FRDO over het ontwerp van sectoraal akkoord ter verhoging van het aandeel 
houtproducten uit duurzaam beheerde bossen. In de aanvraag, die aankwam op 15 juni, 
wordt de FRDO verzocht zijn advies te formuleren voor 15 juli 2010. De FRDO heeft een 
verlenging van deze termijn gevraagd. 

 
[b] De raad is om advies gevraagd op basis van artikel 19 van de wet van 21 december 1998 

betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en 
consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid. De 
adviesvraag gaat over een ontwerp van sectoraal akkoord, een instrument dat voorzien is 
in artikel 6 van dezelfde wet. 

 
[c] Het ontwerp van sectoraal akkoord is er gekomen in opvolging van de kaderovereenkomst 

van 8 april 2009 om het aandeel aan milieuvriendelijke producten in de distributiesector te 
verhogen voor de periode 2009-2012. 

 
[d] Het ontwerp beoogt de totstandkoming van een sectoraal akkoord tussen de volgende 

partijen: de federale staat, Fedis, Unizo, UCM, Nationale Federatie der Houtinvoerders, 
Nationale Federatie der Zagerijen, Fedustria, Navem, Nationale Federatie der 
Bosexploitanten/houthandelaars, Bouwunie, Confederatie Bouw. Het akkoord beoogt de 
verbintenissen van de partijen vast te leggen met als doel: (1) het aandeel houtproducten 
uit duurzaam beheerde bossen op de Belgische markt te verhogen, (2) de leden van de 
partijen en de consument te sensibiliseren voor hout als hernieuwbare grondstof als het 
afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen en voor het belang van duurzame 
boscertificering. 

 
[e] Concreet moet het akkoord ten eerste zorgen voor regelmatige informatiecampagnes 

gericht op duurzaam bosbeheer en het belang van duurzame boscertificering. Ten tweede 
houdt het akkoord een engagement in van de marktpartijen om legaal geproduceerde 
houtproducten op de markt te brengen en op geen enkele manier de bepalingen van de 
CITES-conventie te overtreden. Ten derde moet het akkoord ertoe leiden dat het aandeel 
van op de markt geplaatste houtproducten afkomstig uit duurzaam bosbeheer zal 
toenemen volgens een vastgelegd groeipercentage en dat in fases tegen eind 2018. 
Daarnaast zullen de aangesloten marktpartijen bij de aangesloten leden duurzame 
boscertificering en ketencontrole actief promoten. Afspraken over controle en rapportering 
van de drie types verbintenissen worden ten slotte ook voorgesteld, met daarin een 
centrale rol voor het op te richten begeleidingscomité. 
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2. Advies 

 
[1] De raad ondersteunt het voorstel van sectoraal akkoord over duurzaam hout en is verheugd 

dat het instrument van het sectoraal akkoord – zoals voorzien in de wet productnormen – 
voor het eerst zal gebruikt worden. De raad hoopt dat de inzet van dit instrument zal leiden 
tot ambitieuze realisaties op het vlak van de bevordering van duurzame productie- en 
consumptiepatronen. 

 
[2] De raad roept de partijen van het akkoord op om van de in het akkoord voorziene middelen 

tot eventuele bijsturing van de afspraken gebruik te maken om het ambitieniveau verder te 
verhogen wanneer de omstandigheden dat toestaan. 

 
[3] De raad roept de federale overheid op te onderzoeken welke flankerende maatregelen 

kunnen ingezet of ontwikkeld worden om het door het sectoraal akkoord beoogde proces te 
versnellen. Het kan daarbij onder meer gaan over een sterkere promotie van gecertificeerde 
houtproducten, ondersteunende fiscale stimuli, steun voor R&D, een duurzaam 
aankoopbeleid door de diverse overheden, … 

 
[4] De raad vraagt dat de formulering in artikel 8 §2 die omschrijft wat moet worden verstaan 

onder houtproducten afkomstig uit duurzaam beheerde bossen nauwkeuriger wordt 
geformuleerd. Op die manier kan correct worden ingeschat in welke mate de doelstellingen 
op het vlak van het genoemde groeipercentage gehaald worden. 

 
[5] De raad stelt voor dat in artikel 8 de streefdoelen voor het aandeel van op de markt 

geplaatste houtproducten uit duurzaam beheerde bossen worden uitgedrukt in percentages 
in plaats van de formule van vermenigvuldiging van A. 

 
[6] De raad vraagt dat er bij de uit te werken communicatiecampagnes over wordt gewaakt dat 

de consument niet misleid wordt over het begrip ‘milieuvriendelijk product’. 
 
[7] De raad vraagt de mogelijkheden en de maatschappelijke pertinentie te bekijken om het 

opvolgingscomité voor een aantal aspecten ruimer samen te stellen dan voorzien in artikel 
2,4 en uit te breiden met leden van de civiele samenleving, bijvoorbeeld met betrekking tot 
de voorziene evaluatie van de verbintenissen. 

 
[8] De raad vraagt om op de hoogte gehouden te worden van de inhoud van het 

marktonderzoek dat de federale overheid zal uitvoeren over de voortgang van de 
verbintenissen. 

 

3. Opmerkingen 

 
[9] De raad vraagt dat een grondige redactie wordt uitgevoerd op de Nederlandse vertaling van 

het ontwerp van sectoraal akkoord. De vertaling is in een aantal opzichten niet geheel 
accuraat, en sommige termen als ‘het nivelleringsplan’ verdienen een betere vertaling naar 
het Nederlands. 
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Bijlage 1 Stemgerechtigde leden van de algemene vergadering die 
deelnamen aan de stemming over dit advies 

 

 3 van de 4 voor- en ondervoorzitters: 

T. Rombouts, A. Panneels, J. Turf. 

 4 van de 6 vertegenwoordigers van de niet-gouvernementele organisaties voor 
milieubescherming: 

J. Miller (IEW), S. Leemans (WWF), S. Van Dyck (BBL), Roland de Schaetzen (Natagora) 

 3 van de 6 vertegenwoordigers van de niet-gouvernementele organisaties voor ontwikke-
lingssamenwerking: 

J. Dalemans (Broederlijk Delen), B. Gloire (oxfam), Gert Vandermosten (VODO) 

 0 van de 2 vertegenwoordigers van de niet-gouvernementele organisaties die de belangen 
van verbruikers verdedigen: 

 

 5 van de 6 vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties: 

D. Van Oudenhoven (CGSLB), S. Storme (FGTB), Anne De Vlaminck (ACV-CSC), Daniel Van 
Daele (FGTB), Bert De Wel (ACV-CSC) 

 5 van de 6 vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties: 

I. Chaput (Essenscia), M.-L. Semaille (Fédération wallonne de l'agriculture), P. Vanden 
Abeele (Unie van Zelfstandige Ondernemers), Anne Defourny (Fédération des entreprises 
belges), Ann Nachtergaele (FEVIA) 

 De 2 vertegenwoordigers van de energieproducenten;  

     H. De Buck (Electrabel), F. Schoonacker (SPE) 

 2 van de 6 vertegenwoordigers van de wetenschappelijke milieus: 

D. Lesage (UG), Lieve Helsen (KUL) 

 

Totaal: 24 van de 38 stemgerechtigde leden 

Opmerking: de namen van leden die nog niet bij wet benoemd zijn, staan in cursief. 

 

 

 

Bijlage 2 

Vergaderingen voor de voorbereiding van dit advies  

De werkgroep Productnormen vergaderde op 18 juni en 2 juli 2010 om dit advies voor te 
bereiden. Tijdens de vergadering van 18 juni gaf mevrouw Nancy Da Silva (kabinet minister 
Magnette) een toelichting bij de adviesvraag. 
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Bijlage 3 

Deelnemers aan de voorbereiding van dit advies  

 

Voorzitter 
 

 Luc LAVRYSEN (UG)  
 

 
Stemgerechtigde leden FRDO en hun vertegenwoordigers   

 Kristof DEBRABANDERE (Bond Beter Leefmilieu) 

 Anne DEFOURNY (VBO-FEB) 

 Nathalie DE GREVE (Fedis) 

 Anaïs DEVILLE (CRIOC-OIVO) 

 Bert DE WEL (ACV-CSC) 

 Ingrid HONTIS (Fedustria) 

 Mieke VERCRUYSSE (PEFC Belgique) 

 Frédéric WARZEE (DETIC/Essenscia) 

 Valérie XHONNEUX (IEW) 
 

Verontschuldigd 

 Tine CATTOOR (Essenscia)(18/06) 

 Arnaud DEPLAE (UCM)(18/06) 

 Anaïs DEVILLE (CRIOC-OIVO)(02/07) 

 Anne DE VLAMINCK (ACV-CSC)(02/07) 

 Bert DE WEL (ACV-CSC)(18/06) 

 Peter JAEKEN (Essenscia)(18/06) 

 An LAMBRECHTS (Greenpeace)(18/06) 

 Sabien LEEMANS (WWF)(18/06 en 02/07) 

 Linda MARTENS (IVP)(18/06) 

 Christian ROUSSEAU (Test Achats)(02/07) 

 Sébastien STORME (FGTB-ABVV)(18/06 en 02/07) 

 Valérie XHONNEUX (02/07) 

Wetenschappelijke raadgevers en uitgenodigde experts 

 Nancy DA SILVA (Kabinet minister Magnette) 
 

 
Secrétariat  CFDD/ Secretariaat FRDO 

 

 Jan DE SMEDT  

 Jan MERTENS  


