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De Nederlandse Branchevereniging voor 
de Timmer industrie (NBvT) behartigt de 
gezamenlijke en individuele belangen van 
ongeveer 190 aangesloten timmer fabrikanten 
in tech nische, juridische en commerciële zin. 
De NBvT levert een essentiële bijdrage aan 
de ontwikkeling en stimulatie van het bouwen 
ín en mét hout. De organisatie stimuleert 
innovaties en werkt mee aan regelgeving met 
integrale kwaliteits verbetering als doel.
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Voorwoord
2013 was het jaar waarin de mondiale economie 
stabiliseerde en de conjuncturele lucht aan het 
einde voorzichtig opklaarde. Binnen het eurogebied 
is Nederland daarin een conjuncturele laatbloeier. 
De financiële crisis, die de wereld nu ruim vijf jaar 
geleden heeft getroffen, illustreert de onderlinge 
verwevenheid. Deze crisis veroorzaakte op mondiale 
schaal financiële instabiliteit en het redresseren 
daarvan gaat gepaard met hoge sociale kosten in 
de vorm van forse werkloosheid, faillissementen en 
inkomensverlies.

Veranderingen in onze maatschappij, zoals gewijzigde 

arbeidspatronen en een vergrijzende samenleving, maken 

het bovendien noodzakelijk, dat wordt nagedacht over 

de houdbaarheid van bestaande arrangementen, zoals 

pensioenen en gezondheidszorg. Daarnaast zal het 

beheerst terugbrengen van de mondiale overliquiditeit 

en schuldvermindering tijd vergen. Het ligt daarmee niet 

in de verwachting, dat snel zal worden teruggekeerd 

naar de groeicijfers van vlak voor de kredietcrisis. Wel 

is de Nederlandse economie in de loop van 2013 weer 

gaan groeien. Voor de bouwactiviteiten was dat helaas 

nog niet het geval. Daarnaast gaat achter het verbeterde 

macro-economische beeld een behoorlijk uiteenlopende 

sectorale ontwikkeling schuil, waarbij voornamelijk binnen 

het grootbedrijf sprake is van enig herstel. Het midden- en 

kleinbedrijf heeft het vooralsnog veel moeilijker.

Binnen de timmerbranche is in 2013 geen sprake geweest 

van enig herstel. Zo bedroeg begin 2013 het aantal werk-

nemers in de timmerindustrie 9.000. Aan het einde van het 

jaar was dat aantal afgenomen tot 7.800 werknemers. De 

bedrijvigheid in de branche nam af met 5%. De voorspel-

lingen voor 2014 laten helaas een verdere teruggang zien in 

bouwactiviteiten, waardoor we waarschijnlijk ook in 2014 te 

maken zullen krijgen met een verdere teruggang in bedrijvig-

heid en aantal werknemers. Pas in 2015, “zo is de verwach-

ting”, zal de bouw weer aantrekken en zullen daarmee ook 

de mogelijkheden voor de timmerindustrie weer toenemen.
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Steeds duidelijker wordt dat de wereld om ons 

heen verandert, hetgeen ook zijn effect heeft op de 

timmerindustrie. Om adequaat op deze veranderingen in 

te kunnen spelen, zal ook de timmerindustrie zich moeten 

herpositioneren. Mede om die reden is door middel van 

een aantal brainstormsessies een eerste aanzet gegeven 

naar de visie 2020 van de NBvT. Daarmee is een stip 

op de horizon gezet. De input uit deze sessies wordt 

meegenomen in het nog nader uit te werken strategisch 

plan 2020 van de NBvT.

Voor de huidige werknemers hebben de nieuwe in het 

regeerakkoord gemaakte afspraken over de ingangsdatum 

van pensioengerechtigde leeftijd en AOW ertoe geleid, dat 

langer moet worden doorgewerkt. Onder de toekomstige 

instroom valt een dalende belangstelling voor technische 

beroepen waar te nemen. Voor de NBvT is dat voldoende 

reden geweest om samen met haar sociale partners FNV 

Bouw en CNV Vakmensen een start te maken met het 

project duurzame inzetbaarheid van werknemers in de 

timmerindustrie.

De werknemers van het verenigingskantoor in Bussum 

hebben uitgebreid aandacht besteed aan de individuele 

ondersteuning van secties en leden. De samenwerking met 

de houtsector en hout gerelateerde organisaties zoals SKH, 

SHR, VVNH, VVVF en OnderhoudNL is verder versterkt. 

Om de leden nog beter te informeren, is een compleet 

nieuwe NBvT-website de lucht ingegaan. Daarnaast 

is duidelijk stilgestaan bij het aspect maatschappelijk 

verantwoord ondernemen door onder andere het 

ondertekenen van de Green Deal ter bevordering van 

duurzaam bosbeheer. Op het gebied van regelgeving 

wordt steeds meer vanuit Europa gestuurd, zoals onder 

andere blijkt uit de voor fabrikanten verplicht gestelde CE-

markering. In 2013 is stevig ingezet op het verbeteren van 

de arbeidsveiligheid en is met de vakbonden in juni 2013 

een CAO voor één jaar afgesloten en aan het einde van het 

jaar een principe-akkoord bereikt over de nieuwe CAO voor 

2014. 

J.A. Zwaanenburg
Directeur
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Marktontwikkeling per jaar

Leden

Omzet 
in miljoenen Euro’s

Personeel

Omzet per lid
gemiddeld in duizenden Euro’s

Omzet per 
werknemer
gemiddeld in duizenden Euro’s

Werk nemers 
per lid
gemiddeld

249 253 246 226 218 194 189

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

1085 1239 1227 980 838 851 757

7769 8150 8061 7177 6204 5551 5107

4357 4897 4988 4336 3844 4387 4005

140 152 152 137 135 153 148

31 32 33 32 28 29 27
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West
34 leden (37) 
897 werknemers (1094)

3846

Noord-Holland
25 leden (35) 
386 werknemers (352)

2386

Afdeling
Leden per 31/12/’13 (en per 31/12/’12) 
Werknemers per 31/12/’13 (en per 31/12/’12)

Gem. omzet  
per lid 
in duizenden Euro’s

Noord-Brabant  
& Zeeland
41 leden (43) 
918 werknemers (808)

3457
Limburg

10 leden (10) 
151 werknemers (166)

1912

Oost
47 leden (50) 

1878 werknemers (1996)

6031

Noord
32 leden (29) 

877 werknemers (1135)

3824
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trappen
binnendeuren
buitendeuren
vhsb
overige

*  leden in 
meerdere secties

kozijnen
daken
trappen
binnendeuren
buitendeuren
vhsb
overige
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35*

 3

Aantal ledenSecties

131 2454 364 149

4 210 38 180

9 333 40 119

9 520 94 180

9 798 102 128

19 593 87 147

13 199 32 163

Aantal werknemers Totaal omzet
in miljoenen Euro’s

Omzet per werknemer
gemiddeld in duizenden 
Euro’s
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Marketing & 
communicatie
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Marketing

In 2013 zijn verschillende artikelen geschreven en 
gepubliceerd in diverse vakbladen ter promotie van 
hout en houtproducten. Artikelen worden vaak 
gemaakt naar aanleiding van projecten die leden 
hebben uitgevoerd. Daarnaast coördineert de NBvT, 
in overleg met betrokkenen, de content voor de 
Timmerfabrikant en het magazine IB-Industrieel 
Bouwen met hout.

Op 20 juni is een compleet nieuwe NBvT-website de lucht 

ingegaan. De website moet de leden op een efficiënte wijze 

voorzien van informatie en is informatief voor stakeholders. 

Daarnaast zijn op de website ondersteunende 

rekenprogramma’s beschikbaar voor de NBvT-leden. 

Voorbeelden zijn de online rekenmodule voor CE-markering 

en de overspanningsmodule voor kozijnen. Verder 

kunnen de leden hun bedrijf profileren door op de website 

projecten te uploaden via het “projectportfolio”.

Steeds meer informatie wordt digitaal naar de leden 

verstuurd en beschikbaar gesteld. Nieuwsitems worden 

op de website weergegeven en via de “Timmerfabrikant” 

wordt achtergrondinformatie gegeven over belangrijke 

onderwerpen en thema’s. Deze nieuwsitems worden 

periodiek gebundeld en verspreid naar de leden via een 

digitale “Afgekort”. 

In 2013 is de Vrienden #vanhout-campagne door de 

houtsector opgestart. Aan deze campagne nemen 

een groot aantal houtgerelateerde brancheorganisaties 

deel. Ook individuele bedrijven ondersteunen deze 

campagne. De Vrienden #vanhout-campagne is een 

consumentencampagne gericht op de emotie rondom hout 

en houtgebruik. Om deze emotie weer te kunnen geven, is 

ervoor gekozen de voordelen en eigenschappen van hout 

via een tv-commercial te benadrukken. De commercial is 

in de maanden september en oktober uitgezonden. Ook 

is social media grootschalig ingezet voor deze campagne. 

De NBvT is een van de deelnemers, maar verzorgt ook 

de projectbegeleiding van de campagne. Een kernteam, 

bestaande uit experts vanuit de diverse deelnemers, 

zorgt voor de opzet en inhoud van de campagne. In 2013 

hebben ruim 10 miljoen mensen de TV-commercial gezien 

en is massaal aangehaakt via de social media. 

MVO

Green Deal 20 juni

Op 20 juni is in het internationaal perscentrum Nieuwspoort 

in Den Haag de Green Deal “Bevorderen duurzaam 

bosbeheer” ondertekend. Een Green Deal bevat afspraken 

tussen publieke en private partijen om actief te werken 

aan verduurzaming. 21 partijen uit de houtketen, drie 

ministeries, twee vakbonden, Tropenbos International 

en Initiatief Duurzame Handel hebben de Green Deal 

ondertekend. Alle ondertekenaars hebben doelen 

opgesteld, die moeten bijdragen aan het bevorderen van 

duurzaam bosbeheer op de wereld. 

Om een goede start te maken met de Green Deal is 

een informatieve website opgezet en is in de tweede 

helft van 2013 een knelpuntanalyse binnen de hele 

houtketen uitgevoerd. Doel van deze knelpuntanalyse is 

te achterhalen waar zich de belangrijkste belemmeringen 

bevinden om als keten volledig gebruik te maken van 
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aantoonbaar duurzaam geproduceerd hout. Uit deze 

analyse blijkt dat de grootste knelpunten zich bevinden 

in bestekken, bestekteksten en de huidige manier van 

certificeren. In 2014 wordt met een werkgroep, bestaande 

uit personen uit de houtketen, gewerkt aan oplossingen 

voor deze knelpunten.

Nationale Milieu Database en LCA’s

De werkgroep LCA’s heeft in 2013 voor iedere 

productgroep binnen de NBvT LCA’s laten maken.  

Het doel is om van de LCA’s productkaarten te maken, 

die kunnen worden ingeleverd bij de Nationale Milieu 

Database. Deze Nationale Milieu Database wordt gebruikt 

om zogenaamde milieuprestatieberekeningen te maken, 

die moeten worden bijgevoegd bij de aanvraag van een 

omgevingsvergunning. Het doel is het inzichtelijk maken 

van verborgen milieulasten die bij het uiteindelijke gebouw 

horen. In 2013 zijn nog geen maximale waarden gekoppeld 

aan de berekening. Door het instellen van maximale 

“milieukosten” per m² gebouw, heeft de overheid een 

middel in handen om de milieudruk van bouwmaterialen 

naar beneden te brengen. Deze maximale waarden 

worden naar verwachting tweede helft 2015 of begin 2016 

geactualiseerd.

Bij het evalueren van de LCA’s bleken nog grote verschillen 

te zitten in data die volgens de LCA-normen is gemaakt en 

de reeds beschikbare data in de Nationale Milieu Database. 

Ook vergelijkingen met concurrerende producten leverde 

niet altijd even betrouwbare en valide uitkomsten op. 

Daarom is besloten vooralsnog geen productkaarten te 

maken en in te dienen bij de Nationale Milieu Database. 

In 2014 moeten alle onderliggende data voor het maken 

van een LCA worden doorgelopen en worden aangepast 

waar nodig. Pas daarna kunnen productkaarten worden 

ingeleverd bij de Nationale Milieu Database.

Lobby 

Met verschillende ministeries hebben in 2013 
gesprekken plaatsgevonden om het Maleisische 
keurmerk MTCS op te nemen in het duurzaam 
inkoopbeleid van de overheid. Het Maleisisch hout 
is een belangrijke grondstof voor de Nederlandse 
timmerindustrie. 

In 2013 vonden meerdere debatten in de Tweede Kamer 

plaats, waarbij een meerderheid heeft ingestemd met het 

opnemen van het Maleisisch MTCS-hout in het duurzaam 

inkoopbeleid van de overheid. Met het opnemen van het 

MTCS-hout bestaat geen uitzonderingspositie meer voor 

deze belangrijke houtstroom binnen de timmerindustrie. 

Maleisië heeft een sterke voorbeeldrol bij andere hout 

producerende landen in Azië. Door het Maleisisch hout op 

te nemen in het duurzaam inkoopbeleid van de overheid 

worden boseigenaren gestimuleerd om nog meer aan 

duurzaam bosbeheer te doen.
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Platform Hout Nederland

Platform Hout Nederland vertegenwoordigt de 

georganiseerde hout- en papierketen in Nederland. Het 

Platform Hout Nederland (PHN) is vooral gericht op lobby 

in Den Haag. De NBvT heeft een bestuurszetel in PHN.

In Nederland hebben via PHN gesprekken plaatsgevonden 

met diverse milieuorganisaties om tot verdere samen wer-

king te komen. Een belangrijk onderwerp is de dreiging van 

het energieakkoord. De volumes hout, die ingezet zullen 

gaan worden voor de productie van energie, zijn dus danig 

groot dat veel hout- en plaatmateriaal industrieën zich 

zorgen maken over de beschikbaarheid en betaalbaarheid 

van hout en houtvezels als grondstof. Deze zorgen worden 

gedeeld met de milieuorganisaties waardoor samenwerking 

op een aantal gebieden mogelijk lijkt.

Door de NBvT is in 2013 een verkennende studie begeleid 

die inzichtelijk maakt welke milieudoelen bereikt kunnen 

worden door meer te bouwen in hout. Deze studie is 

uitgevoerd met financiering van de “biobased economy”, 

hangende onder het topsecorenbeleid van de overheid. In 

deze studie is vooral gekeken naar de mogelijke winsten 

op CO²-emissie reductie en CO²-opslag wanneer meer 

HSB-woningen gebouwd zouden worden als substituut 

voor beton en kalkzandsteen. Uit deze studie blijkt, dat de 

milieuwinst aanzienlijk is als meer in hout gebouwd zou 

worden.

Bij het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het 

Ministerie van Economische Zaken is toelichting gegeven 

op dit rapport. Het rapport wordt meegenomen om beleid 

te maken voor de toekomst.

CEI-Bois

CEI-Bois is de vertegenwoordiging van de Europese 

houtketen en is gevestigd in Brussel. De belangrijkste taken 

van CEI-Bois zijn lobbyen in het Europees parlement en 

beïnvloeding van Europese regelgeving en normeringen. De 

NBvT heeft een bestuurszetel binnen CEI-Bois.

CEI-Bois vertegenwoordigt de houtsector in verschillende 

Europese normcommissies. Met CEI-Bois vindt afstemming 

plaats om de Nederlandse inbreng in de Nederlandse 

schaduwcommissies zo goed mogelijk te begeleiden.

In 2013 is de opslag van CO² in hout door een werkgroep 

van CEI-Bois uitgewerkt in een officiële norm (PCR). Door 

deze norm kan de opslag van CO² in hout nu officieel 

worden berekend en worden gebruikt voor milieu-analyses. 

Dit geeft hout een zeer sterke uitgangspositie ten opzichte 

van de meeste andere bouwmaterialen. 
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Binnen het regeerakkoord zijn afspraken gemaakt 
over de ingangsdatum van de pensioengerechtigde 
leeftijd en de AOW. Kort gezegd komt het er op 
neer dat “we tot onze 67ste door moeten werken”. 
Uit cijfers van het CBS blijkt dat het ziekteverzuim 
voor meer dan 50% wordt veroorzaakt door de 
leeftijdscategorie 50⁺. Reden genoeg voor de NBvT 
om samen met haar sociale partners FNV Bouw en 
CNV Vakmensen te inventariseren wat er nodig is 
om medewerkers duurzaam inzetbaar te houden.

Wat is nu duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid: ‘in staat zijn om gezond, 

productief en met plezier huidig en toekomstig werk te 

willen en kunnen blijven doen. Het beoogde doel van 

duurzame inzetbaarheid is gezonde, gemotiveerde en 

competente medewerkers die optimaal bijdragen aan een 

vitale organisatie, dat wil zeggen flexibel, productief en 

goed bemensd.’

In samenwerking met en onder leiding van Prof.dr. 

Tinka van Vuuren is in 2013 de werkgroep Duurzame 

Inzetbaarheid Timmerindustrie gestart met als doel 

uiteindelijk de huidige CAO tegen het licht te houden en 

samen te bekijken welke artikelen productief zijn in dit 

kader en welke contraproductief. De werkgroep zal in 2014 

nog een aantal keer bijeenkomen.
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Techniek 
& innovatie
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Ondersteuning van de Secties 

De Secties Kozijnen, Buitendeuren, Binnendeuren 
en VHSB hebben een permanente Technische 
Commissie, de Secties Trappen en Kwaliteit Dak 
hebben een ad-hoc-Technische Commissie. De 
Sectie Kozijnen kent een collectieve aanpak, de 
overige secties pakken alleen de grote onderwerpen 
aan. Jong Management had een bredere focus van 
marketing tot techniek. 

Beïnvloeding van wet- en regelgeving 

Veelal in het verlengde van de activiteiten voor 
secties of het algemeen belang en naast nationaal 
steeds vaker op Europees niveau.

Op de volgende pagina’s wordt informatie met 

betrekking tot wet- en regelgeving op deze wijze 

gemarkeerd.

Voorlichting en advisering

Van leden en niet-leden (zoals architecten en 
opdrachtgevers) variërend van individueel advies 
tot collectieve voorlichting. 

Ondersteuning collectieve branche 
overschrijdende projecten

Bijvoorbeeld de twee Innovatie Prestatie Contracten 
(IPC’s) genaamd ‘Modulaire, energiezuinige, 
luchtdichte en onderhoudsarme (houten)gevels’ 
en ‘Prefab gebouwschil, opgebouwd uit BioBased 

materialen’. Onder de noemer ‘Comfortgevel’ is het 
eerste IPC eind 2013 in goede orde qua resultaten 
en subsidie afgerond. De deelnemende partijen 
gaan zonder ondersteuning van de NBvT collectief 
verder. De ervaring heeft geleerd dat dit voor 
bedrijven intensieve projecten zijn met maandelijks 
overlegmomenten van de diverse werkgroepen, een 
diversiteit aan lopend onderzoek, ontwikkeling en 
testen. Het tweede IPC loopt door tot in 2014. De 
uren van de NBvT worden gedurende de looptijd 
van de projecten als penvoerder gefinancierd vanuit 
de subsidie.

Belangenbehartiging opleidingenveld 

Het behartigen van de belangen van de leden in het 
opleidingenveld MBO-HBO-WO wordt per 2013 
ook vanuit Techniek & innovatie uitgevoerd.

Ketensamenwerking en keurmerk

Inventarisatie van mogelijkheden ten aanzien van 
het speerpunt “ketensamenwerking en keurmerk” 
naar aanleiding en in het verlengde van de 
strategiesessies 2013. In 2014 dienen binnen dit 
speerpunt nadere keuzes te worden gemaakt door de 
leden.

Reframe Housing

De organisatie van het congres Reframe Housing.
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Toelichting op Ondersteuning  
van de Secties

Sectieoverstijgend

Begin 2013 is een wijziging op het Bouwbesluit 2012 

in werking getreden. In opdracht van de NBvT zijn in 

2011 per NBvT-productgroep de verschillen tussen 

de vastgestelde eisen uit het Bouwbesluit 2012 ten 

opzichte van het Bouwbesluit 2003 in kaart gebracht. 

Aanvullend hierop zijn ook de wijzigingen per 1 maart 

2013 op een rij gezet. 

Naar aanleiding van het Bouwbesluit 2012 zijn 

in 2013 wijzigingsbladen op de verschillende 

BRL-en gepubliceerd. Alle KOMO®-attest-met-

productcertificaten zijn eind 2013 aangepast aan het 

Bouwbesluit 2012.

 

Sectie Buitendeuren

In verband met de invoering van het Bouwbesluit 2012, 

heeft de technische commissie tijd en energie gestoken 

in een rekentool om de U-waarden van deurbladen te 

berekenen. 

Daarnaast is gewerkt aan de “Richtlijn hang- en sluitnaden” 

en is een aanzet gemaakt voor een publicatie “Meten 

vervormingen deurblad”. Deze methode kan zowel gebruikt 

worden door de industrie als door de eigenaar van de 

woning of het woongebouw. De Sectie Buitendeuren werkt 

samen met de Sectie Kozijnen in de werkgroep deur-

kozijnconstructies, zie Sectie Kozijnen; werkgroep deur-

kozijnconstructies.

Sectie Binnendeuren

Ook in 2013 is aandacht besteed aan:

 ▪ prEN 14351-2 “Ramen en deuren - Productnorm 

- Prestatie-eisen - Deel 2: Binnendeuren zonder 

brand- en/of rookwerende eigenschappen”. Deze 

Europese norm is de basis voor CE-markering van 

binnendeurconstructies. 

 ▪ prEN 16034 “Voetgangersdeuren, industrie-, bedrijfs- 

en garagedeuren, en ramen die open kunnen, 

Productnorm, prestatiekenmerken brandwerende en/

of rookbeperkende kenmerken”. Deze Europese norm 

is de basis voor CE-markering van brandwerende deur- 

en raamconstructies.

Beide documenten waren eind 2013 in concept gereed. 

Publicatie van beide normen wordt op zijn vroegst eind 

2014 verwacht. 

Sectie Trappen 

Begin 2013 is de onderbouwing van het KOMO®-certificaat 

“Houten trappen”, gebaseerd op het Bouwbesluit 2012, af-

gerond. Sectieleden ontvingen ieder het nieuwe certificaat.

Via vertegenwoordiging in de NEN-normcommissie Hout 

en in WG 37 van CEN/TC 175 werd de nationale en 

Europese regelgeving nauwgezet gevolgd.

Aan Arbo en veiligheid is in 2013 extra aandacht besteed. 

De “Veilig werkinstructie trappen plaatsen en stellen” is 

opgesteld met als doel de meest veilige werkwijze voor het 

plaatsen en stellen van trappen te beschrijven. Daarnaast 
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is onderzoek uitgevoerd naar de maatregelen die genomen 

moeten worden ter bescherming tegen het vrijkomen 

van kwartsstof. Kwartsstof komt vrij tijdens het boren 

op de bouwplaats wanneer een trap wordt gesteld. Op 

basis daarvan is de “Veilig werkinstructie trappenstellen: 

bescherming tegen kwarts” opgesteld. Tot slot is de arbo- 

en veiligheidsbenchmark “Ongevallenregistratie Sectie 

Trappen” opgezet en gestart om (nog) meer inzicht in 

de oorzaak van ongevallen te krijgen. Dit inzicht is nodig 

om sectoraal nog beter samen te kunnen werken aan 

arbeidsveiligheid. 

Sectie Kwaliteit Dak

In 2012 hebben de Sectie Kwaliteit Dak (SKD) 

en haar leden aangetoond, dat de door hen 

geproduceerde dakelementen ruimschoots voldoen 

aan het Bouwbesluit 2012. Begin 2013 is deze 

onderbouwing verwerkt in het SKD-model KOMO®-

certificaat Houtachtige Dakconstructies en in de daarop 

gebaseerde certificaten van de leden. Op dat moment 

waren de SKD-leden één van de eersten met een 

KOMO®-certificaat gebaseerd op het Bouwbesluit 2012.

Om meer inzicht te krijgen in het brandverloop en de 

rookontwikkeling, is een oriënterende vergelijkende 

branddemonstratie uitgevoerd op prefab daken met SKD-

dakelementen en met dakelementen met harde isolatie. 

Opvallend waren de significante verschillen, waarbij de 

SKD-dakelementen (met minerale wol) zich in positieve 

zin onderscheiden. In artikelen in vakbladen is aandacht 

besteed aan renovatie (dakvervanging) met prefab daken 

onder de titel “Dak erop in twee uur”, met als slogan “wel 

kwaliteit, geen overlast”.

Sectie VHSB in 2013

Op 3 april en 29 mei 2013 is door de leden- en 

deelnemersvergadering van de Vereniging van 

Houtskeletbouwers (VHSB) unaniem besloten om de 

VHSB per 30 juni 2013 op te heffen en aan te sluiten bij de 

Nederlandse Branchevereniging voor de Timmerindustrie. 

De verkennende gesprekken voor aansluiting startte 

begin 2012, waarbij in de loop van het jaar al een 

intentieovereenkomst tot stand kwam. Vanaf 1 juli is de 

VHSB officieel een sectie binnen de NBvT.

De bouw vraagt steeds meer om complete elementen 

met een hoge mate van prefabricage. Dat maakt de stap 

tot nauwe samenwerking met producenten van andere 

bouwonderdelen erg logisch. Met de aansluiting van de 

VHSB wordt de NBvT een branchevereniging die alle 

productgroepen vertegenwoordigt om een compleet casco 

gebouw te bouwen. De aansluiting zorgt ervoor dat de 

keten verder wordt gesloten. De timmerindustrie maakt 

zich klaar voor de toekomst waarin de bouw met meer 

prefabricage er anders uit zal zien dan voorheen.

In 2013 is het VHSB-model KOMO®-certificaat 

Houtskeletbouw aangepast aan het Bouwbesluit 2012. 

Vervolgens zijn de certificaten van de sectieleden 

aangepast en uitgereikt.

Het TNO-onderzoeksproject “Bouwknopen in 

lichtgewicht appartementsgebouwen” heeft een vervolg 

gekregen gericht op het toegankelijker maken van de 

onderzoeksresultaten en het uitdragen van deze resultaten.
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De SKH-publicatie 08-05 “Niet-dragende houten 

binnenspouwbladen en gevelvullende elementen; 

tabellen en richtlijnen voor de constructie” is aangepast 

aan de Eurocodes.

Aan zowel het einde van de zomer als van de winter is 

het houtvochtgehalte gemeten in dakelementen van twee 

verschillende bestaande woningen. Tevens heeft SHR in 

het laboratorium van een fors aantal balken en sporen de 

vervorming en het vervormingsgedrag bij droging gemeten. 

De resultaten van deze metingen zullen resulteren in een 

advies over het te hanteren maximale houtvochtgehalte van 

sporen, stijlen, balken, etc. op het moment van verwerken 

in het prefab element.

De SKH-publicatie 12-01 “Buitengevelisolatie met 

gepleisterde afwerking op (prefab) houten elementen” is 

afgerond. De publicatie is met name gericht op de eisen 

die gesteld moeten worden aan het houten wandelement 

(binnenspouwblad of houtskeletbouwwand) bij toepassing 

van buitengevelisolatie met gepleisterde afwerking. Andere 

afwerkingen, zoals steenstrips, vallen niet onder de scope, 

maar de publicatie biedt daar wel aanknopingspunten voor 

(zoals vervormingseisen).

In de praktijk lopen producenten van houtskeletbouw, 

houten dakelementen, houten binnenspouwbladen 

en gevelvullende elementen regelmatig tegen 

meningsverschillen aan als het gaat om de toepassing 

van folies. Dit betreft zowel dampremmende folies als 

regendichte/waterkerende dampdoorlatende/dampopen 

folies. Het gaat dan om onderwerpen zoals waar welke 

folie toegepast moet of mag worden, hoe ver moet die 

doorsteken of juist niet, moeten de naden/overlappen, 

afgeplakt of afgekneld worden of niet, etc, etc.

Op initiatief van de VHSB is een commissie van start 

gegaan die meer duidelijkheid over deze aspecten zal 

vastleggen in een SKH-publicatie “Folies in de gebouwschil 

met prefab houten elementen”. 

Sectie Kozijnen

Binnen de Sectie Kozijnen waren ook in 2013 de 

onderstaande werkgroepen actief:

 ▪ Eurocodes in KVT (noodzakelijk in verband met de 

komst van het Bouwbesluit 2012);

 ▪ Brandwerende elementen;

 ▪ CE-markeren;

 ▪ Energiezuinige kozijnen;

 ▪ Renovatiedetails;

 ▪ Deur- en kozijnconstructies.

Iedere werkgroep bestaat uit ten minste één lid van 

de Technische Commissie Kozijnen, deskundigen met 

betrekking tot het onderwerp uit de markt en de afdeling 

Techniek & innovatie. De onderstaande onderwerpen 

hebben een rol gespeeld binnen de verschillende 

werkgroepen.

Eurocodes

De Europese Eurocodes, zoals opgenomen in het 

Bouwbesluit 2012, zijn verwerkt in de KVT. Als gevolg 

hiervan zijn de katernen 18, 20, 24 en 30 aangepast. 

Omdat het onmogelijk is alle combinaties (houtsoorten, 

glasgewichten) in de katernen op te nemen, zijn de 

katernen gebaseerd op C24 en een glasgewicht van 

25 kg/m³. Om alle andere combinaties te kunnen 
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berekenen, zijn twee digitale tools ontwikkeld, één voor 

maximale overspanningen tussenstijlen/tussendorpels 

en één voor maximale afmetingen bewegende delen. 

Met de digitale tool is het mogelijk in 3 of 5 stappen 

(wel/niet ingelogd) elke combinatie te berekenen. 

Brandwerende elementen 

De definitieve rapportage, classificatierapporten en 

aanvullende boordelingen zijn in 2013 ontvangen. 

Aan de hand hiervan is de aanvulling op de KVT AOK 

001 “Brandwerende gevelelementen” in oktober 

gepubliceerd. Het is mogelijk brandwerende elementen 

te maken in de uitvoeringen binnenbeglazing, 

buitenbeglazing, naar binnendraaiende ramen, 

draaivalramen en combinaties hiervan. Als meer 

resultaten van brandwerende gevelelementen 

beschikbaar worden gesteld, zullen ze worden 

opgenomen in een herziene aanvulling op de KVT.

CE-markeren

Per 1 juli 2013 zijn fabrikanten op grond van de 

Europese Verordening bouwproducten (305/2011/

EU) verplicht de CE-markering toe te passen op alle 

bouwproducten die vallen onder een geharmoniseerde 

Europese norm (h’EN). Doel van de regeling is om het 

vrije handelsverkeer binnen Europa te bevorderen.

Door Europa zijn geen minimum waarden vastgesteld, 

waaraan een product moet voldoen. Uitsluitend wordt 

geregeld dat binnen Europa eigenschappen

worden vastgesteld via dezelfde testmethode.

Houten gevelelementen moeten CE-gemarkeerd 

worden op basis van NEN-EN 14351-1:2006+A1:2010 

en “Ramen en deuren - Productnorm, prestatie-

eisen - Deel 1: Ramen en deuren zonder brand- en 

rookwerende eigenschappen”. Deze norm is van 

toepassing op kozijnen die met beweegbare delen, 

dichtingen, hang- en sluitwerk en doorzichtige/

ondoorzichtige panelen af fabriek geleverd worden.

Kozijnen die zonder glas en/of beweegbare delen 

(indien van toepassing) de fabriek verlaten, vallen niet 

onder deze norm en mogen niet (meer) CE-gemarkeerd 

worden.

 ▪ Om het genereren van de “Prestatieverklaring” en 

de CE-labels te “vergemakkelijken” is een digitale 

tool ontwikkeld. Deze tool is op 1 juli via de NBvT-

website beschikbaar gesteld en in september een 

keer aangepast/aangevuld. Deze tool is alleen 

beschikbaar voor leden van de NBvT.

Energiezuinige kozijnen

Door de invoering van de CPR en de daarmee 

gepaard gaande werkzaamheden, is de werkgroep 

Energiezuinige Kozijnen even geparkeerd.

Renovatie-details

Door de invoering van de CPR en de daarmee 

gepaard gaande werkzaamheden, is de werkgroep 

Renovatiedetails even geparkeerd.

Deur- kozijnconstructies

De werkgroep Deur-kozijnconstructies is een 

gezamenlijke werkgroep van de Sectie Kozijnen en de 

Sectie Buitendeuren. De werkgroep heeft voor deur- 

kozijnconstructies de volgende prestatie-eisen vastgesteld:

 ▪ all-season hang- en sluitwerk;
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 ▪ waterdicht tot en met een toetsingsdruk van 300 Pa;

 ▪ luchtdicht tot en met Klasse 3 met vervorming en 

Klasse 4 zonder vervorming;

 ▪ bedieningskracht 1,5 Nm/6 N bij gebruik van  

vingers of 5 Nm/50 N bij gebruik van handen  

(EN 12217 klasse 3).

Op basis van deze prestatie-eisen is een deurconstructie 

ontwikkeld. Er zijn twee uitvoeringen gemaakt. In oktober 

zijn deze deurconstructies aan een testprogramma 

onderworpen. De resultaten zijn uitwerkt en vervolgens zijn 

door de werkgroep conclusies getrokken en aanbevelingen 

gedaan. De resultaten, conclusies en aanbevelingen 

worden begin 2014 voorgelegd aan de Sectie Kozijnen en 

Sectie Buitendeuren. 

Jong Management

In 2012 heeft Jong Management tot doel gesteld naast 

gezelligheid ook het inspirerende karakter meer gezicht 

te geven. In 2013 werd voor het eerst een geheel jaar 

gedraaid op basis van een nieuw bijeenkomstenformat. 

Het programma: 

 ▪ De nieuwjaarsbijeenkomst met een bedrijfsbezoek 

aan iQ-woning met aansluitend de jaarlijkse kart-

competitie. De focus van het bedrijfsbezoek lag op 

ketensamenwerking;

 ▪ De ‘Internationale ledenreis naar Duitsland’ met een 

bezoek aan Weinig, de Duitse timmerfabriek Dopfner 

en AUDI. Aanvankelijk stond Zweden gepland. Dit 

is in het kader van de recessie en het streven een 

reis te organiseren zonder eigen bijdrage vanuit 

kostenoogpunt doorgeschoven;

 ▪ De ‘themamiddag Marketing van Duurzaam´ 

met presentaties, brainstormsessies en demo´s. 

Onderwerpen waren LCA en CO²-opslag als 

marketinginstrument, 3D-printen met hout, Duurzame 

inzetbaarheid, CRM en een introductie in de 

klantenpsychologie;

 ▪ De ‘eindejaarsbijeenkomst met een bedrijfsbezoek 

aan jachtbouwer Contest Yachts’ met aansluitend een 

rondleiding op het Muiderslot en een diner.

Toelichting op belangenbehartiging 
opleidingenveld 

Het opleidingenveld staat in het kader van bezuinigingen 

onder druk. Daarom houdt de NBvT zich hier, in het belang 

van het behoud van goede en actuele opleidingen voor de 

timmerindustrie, actief mee bezig. Gezien de ontwikkelin-

gen op het MBO-veld lag daar in 2013 al de focus.

De NBvT heeft haar netwerk belangenbehartiging ten 

aanzien van onderwijs daartoe verder uitgebreid met:

 ▪ Start NBvT-Commissie Opleiding en Arbeidsmobiliteit 

na goedkeuring in de ALV informeel in 2013 en per 

1 januari 2014 met de Samenwerkingsverbanden en 

SSWT formeel;

 ▪ Zitting in het bestuur van SH&M en de SH&M Paritaire 

Commissie;

 ▪ Lid Raad van Toezicht van het Hout- en 

Meubileringscollege;

 ▪ Lid VNO-NCW Commissie Beroepsonderwijs & 

Commissie Hoger Onderwijs;
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 ▪ Deelname aan voorbereidende overleggen S-BB 

Sectorkamer Techniek & Gebouwde Omgeving.

Minder opleidingsvarianten en herziening 
kwalificatiestructuur

De druk vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 

& Wetenschap om het aantal opleidingsvarianten 

(lees kwalificaties) in het MBO fors te verlagen had zijn 

weerslag. Zeker daar waar studentenaantallen beperkt 

zijn. Zo dreigde werkvoorbereiding op te gaan in een 

algemene opleiding werkvoorbereiding techniek breed. 

Gelukkig hebben we dit voor onze branche specifiek 

kunnen behouden. Binnen de Paritaire Commissie en 

(branchecommissie) vraagt de lopende herziening van 

de kwalificatiestructuur en in het verlengde daarvan de 

examinering veel aandacht. Overigens speelt dit niet 

alleen binnen het MBO. Ook de TU/e dreigde de opleiding 

Bouwtechniek te staken. Actie van een collectief van 

brancheorganisaties, waaronder de NBvT, heeft dit besluit 

van de Universiteit niet kunnen wijzigen.

Herziening organisatie wettelijke en 
bovenwettelijke taken Kenniscentra

Lange tijd waren meerdere varianten in omloop ten 

aanzien van het anders organiseren van de activiteiten van 

kenniscentra bij een oplopende bezuiniging van fors meer 

dan 50% op jaarbasis. Najaar 2013 heeft het Ministerie 

van OCW besloten alle wettelijke taken te beleggen bij het 

S-BB. De NBvT streeft naar een herkenbare plaats binnen 

deze organisatie en wel binnen de zogeheten Sectorkamer 

Techniek & Gebouwde Omgeving. Daartoe neemt de 

NBvT deel aan voorbereidende overleggen. SH&M zal 

gezien de wijzigingen niet in de huidige vorm door gaan. 

Voor de bovenwettelijke taken diende sociale partners en 

het onderwijsveld tot een goed alternatief te komen. Eind 

2013 waren daartoe vanuit SH&M de eerste verkenningen 

gestart.

Gesignaleerd is de verschuiving naar niveau 
opleiding van medewerkers

Het is wenselijk dat brancheontwikkelingen (bijvoorbeeld 

verdergaande automatisering of LEAN) vlot terugkomen 

in het onderwijsaanbod. De NBvT maakt zich zorgen of 

een vlotte aansluiting bij de praktijk in de toekomst via de 

landelijke ‘formele structuren’ een haalbare kaart is. Wel is 

een nadere oriëntatie op mogelijkheden binnen het HBO 

gestart. Dit heeft in 2013 nog niet tot acties geleid.

 

Minder instroom van leerlingen

Door verminderde instroom staat op korte termijn 

legitimering voor specifieke opleidingen voor de 

timmerindustrie onder druk. De lagere leerlingaantallen 

hebben daarnaast een negatief effect op de 

Samenwerkingsverbanden, het behoud van opleidingen in 

de regio en in het bijzonder het werkend leren (BBL). 

NBvT-Commissie Opleiding en Arbeidsmobiliteit

Najaar 2013 zijn de voorbereidingen getroffen voor de 

commissie. Naast een nauwere verbinding met leden en 

beleid, sociale aangelegenheden en het sectorplan waren 

leerlingaantallen en werving belangrijke onderwerpen 

tijdens de overleggen. 
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Samenwerkings-
verbanden
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De samenwerkingsverbanden binnen de 
timmerindustrie zijn van oudsher opgericht om 
jonge medewerkers een opleidingsplaats te bieden 
in het systeem van werkend leren (BBL= Beroeps 
Begeleidende Leerweg). Sinds een aantal jaren 
is de belangstelling voor de technische beroepen 
dalend. Ook de gevolgen van de crisis en het beleid 
van Regionale OpleidingsCentra (ROC’s) hebben 
ertoe geleid dat de samenwerkingsverbanden steeds 
minder leerlingen aan konden trekken. Daarmee 
is het voortbestaan van deze belangrijke regionale 
infrastructuur ter discussie komen te staan.

Vanuit de NBvT is de vraag gesteld of de rol van de 

samenwerkingsverbanden, in een tijd waarin het 

Middelbaar Beroeps Onderwijs onder druk staat, in de 

huidige vorm nog wel de juiste is. 

In 2013 heeft NBvT zich ingezet om met de 

samenwerkingsverbanden te kijken naar nieuwe 

mogelijkheden en taken. Dat heeft ertoe geleid dat in 

vele gesprekken met de samenwerkingsverbanden 

andere taken en werkzaamheden werden toegevoegd. 

Daarmee is een nieuw verdienmodel ontstaan, waarbij 

de dienstverlening in de regio ruimer en adequater is 

vormgegeven. 

De rol en de positie van het samenwerkingsverband is 

daarmee regionaal verstevigd. Reden genoeg voor de 

NBvT om de samenwerkingsverbanden een lidmaatschap 

en een stem te geven binnen de NBvT. 

De samenwerkingsverbanden die  
per 1 januari 2014 zijn toegetreden  
tot de NBvT:

Samenwerkingsverbanden binnen  
de Timmerindustrie:

 ▪ Technopark Educatie BV, Heerenveen;

 ▪ SWV Opleid. Timmerind. Regio Oost, Rijssen;

 ▪ OBD-Timmerindustrie, Doetinchem;

 ▪ BOSMti Opleidingen, Nuenen;

 ▪ SPTM BV, Bergen op Zoom;

 ▪ SWV Hout, Woerden; 

(nog niet actief op alle onderdelen)

 ▪ Espeq Hout BV, Heerhugowaard.

Rol samenwerkingsverband in de regio:

 ▪ Begeleiding van werk naar werk;

 ▪ Instroombevordering BBL-leerlingen;

 ▪ Op-, om-, her- en bijscholing medewerkers;

 ▪ Arbeidsbemiddeling (flex pool);

 ▪ Loopbaanontwikkeling;

 ▪ Aanvullende vakscholing bij beroepsopleidingen;

 ▪ Uitvoerende branchekwalificerende scholing  

(BKS in ontwikkeling);

 ▪ Loket voor arbeidsmarktvraagstukken  

(Duurzame inzetbaarheid).
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Strategische  
sessies
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In 2013 hebben vier klankbordbijeenkomsten 
plaatsgevonden met leden van de NBvT. Doel van 
deze bijeenkomsten was inzicht krijgen in de positie 
van de bouwkolom en timmerindustrie in 2020. De 
stelling daarbij was: Als de timmerindustrie geen 
goede visie heeft op de toekomst, hoe kan men daar 
dan een juiste invulling aan geven?

Veelgenoemde punten vanuit de leden waren:

 

 ▪ De huidige rol van de timmerindustrie in de bouwkolom 

is ondergeschikt;

 ▪ Nu er meer prefabricage plaatsvindt, moet de 

timmerindustrie een belangrijkere positie krijgen in de 

bouwkolom;

 ▪ Producten moeten zoveel mogelijk in eigen beheer 

worden afgewerkt waardoor de kwaliteitszekerheid 

groter is en de klant wordt ontzorgd;

 ▪ Beschikbaarheid van goed geschoold personeel met 

voldoende vakkennis;

 ▪ Goede promotie van hout en houtproducten en de 

bijbehorende lobby op politiek niveau;

 ▪ Belangrijk is dat de NBvT haar gelederen gesloten 

houdt en als collectief naar buiten treedt. 

De punten die zijn voortgekomen uit de sessies met 

de klankbordgroepen worden meegenomen in het 

strategische plan 2020 van de NBvT.
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Sociaal
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Arbeidsvoorwaardenbeleid

De CAO-onderhandelingen verliepen moeizaam. 
De looneisen bleken niet te overbruggen en na 
drie onderhandelingsronden in 2012 werden de 
onderhandelingen dan ook geschorst.

Uiteindelijk kon, na verkennende gesprekken, in juni 2013 

toch een CAO voor één jaar worden afgesloten, via enkele 

eenmalige maatregelen en besparingen. Onder andere 

werd een eenmalige uitkering van € 150 afgesproken en, 

als crisismaatregel, een nieuwe werkgeversvergoeding van 

€ 100 voor de extra verlofdagen oudere werknemer. 

De NBvT blijft echter inzetten op structurele verlaging van 

de personeelskosten. Op haar agenda staan de structuur 

van de beroepsbegeleidende leerweg, de jeugdlonen en 

de kosten van het langer doorwerken. Onderdeel van het 

CAO-akkoord 2013 is hiervoor een meerjarenbeleidsplan 

op te stellen. Bestaande CAO-afspraken worden in het licht 

van duurzame inzetbaarheid geëvalueerd. Het gaat dan om 

leeftijdsbewust personeelsbeleid, gezond en vitaal werken, 

arbeidstijdenmanagement, loopbaanplanning, enzovoort. 

Pensioen: niet van latere zorg !!

Pensioen is voor veel mensen (begrijpelijk) een 
“mistig verhaal”. Het gaat over later, maar wat  
het precies inhoudt en wat je straks gaat krijgen 
is voor velen onduidelijk. Omdat het een lastige 
materie is, wordt het vaak afgedaan met: ”dat  
zien we dan wel”. 

Gelukkig zijn er werkgevers- en werknemersorganisaties 

die nú oog hebben voor de belangrijke arbeidsvoorwaarde 

die pensioen toch is. Pensioen is een periodieke 

levenslange uitkering die uitgekeerd wordt in verband met 

ouderdom, overlijden of arbeidsongeschiktheid. 

Op werknemers en werkgevers in de sector 

timmerindustrie is de verplicht gestelde pensioenregeling 

voor de Bouwnijverheid van bpfBOUW van toepassing. 

Deze regeling geldt tevens voor de sectoren bouwbedrijf, 

afbouw, natuursteen en betonmortel. De NBvT zag zich 

met de overige betrokken werkgeversorganisaties in de 

bouw- en infra sector Bouwend Nederland, NOA, ABN, 

AFN, OBN, NVB en de Vereniging van Waterbouwers voor 

de taak gesteld om samen met de werknemersorganisaties 

FNV Bouw en CNV Vakmensen gehoor te geven aan de 

door DNB gestelde eis om te komen tot een sluitende en 

deugdelijke financiële opzet van de pensioenovereenkomst. 

Met deze CAO-partijen is in 2012 een aantal keren overleg 

gevoerd wat uiteindelijk aan het einde van dat jaar heeft 

geleid tot een onderhandelingsresultaat voor het jaar 

2013. Dit resultaat bestond onder andere uit een aantal 

noodzakelijke aanpassingen (versoberingen) die ertoe 

hebben geleid dat de kostenstijging voor 2013 beperkt is 

gebleven. Een belangrijk deel van de gemaakte afspraken 

gelden overigens uitsluitend voor het jaar 2013. 

Voor 2014 dienden dus nieuwe afspraken te worden 

gemaakt. Werknemers- en werkgeversorganisaties 

hebben zich daarom in 2013 gebogen over de vraag welke 

maatregelen voor 2014 nodig zijn, rekening houdend 

met de nieuwe fiscale regels rondom pensioenopbouw. 

Bovendien was al bekend dat vanaf 2015 nog veel 

meer moet veranderen, hetgeen ook de politiek nogal 

bezig houdt. Keuzes moeten worden gemaakt tussen 
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pensioencontracten met meer zekerheid en minder ambitie 

(nominaal) of met meer ambitie en minder zekerheid (reëel). 

Na enige onderhandelingsronden is door de gezamenlijke 

CAO-partijen eind 2013 een resultaat bereikt met afspraken 

voor de pensioenregeling 2014.

Naleving van de afgesproken 
arbeidsvoorwaarden

Naast een goed werkgeverschap staat de NBvT 
voor een eerlijke concurrentiepositie. De NBvT 
kan niet accepteren dat Timmer werkgevers 
zich niet (volledig) houden aan de door het 
Ministerie van Sociale Zaken algemeen verbindend 
verklaarde CAO-afspraken en de verplicht gestelde 
bedrijfspensioenregeling BPF Bouw. 

Werkingssfeeronderzoeken en naleving op 

arbeidsvoorwaarden staan dan ook op de agenda. Bij 

gerede twijfels kan melding worden gedaan bij de paritaire 

Stichting Vakraad voor de Timmerindustrie.

Onafhankelijke looninspecteurs kunnen bedrijfsgegevens 

onderzoeken, waarna de Vakraad kan besluiten tot een – in 

zo’n situatie – gedwongen CAO-aanmelding (jaarlijks ca. 

10 bedrijven). 
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R.J. Wagelaar (Sectie Trappen)

H. Dannenberg (Sectie Deuren, groep 

Buitendeuren)

J.R. Hoekstra (Sectie VHSB)

Ereleden
K.H. de Groot

J. Harryvan

T. Jansen

Th.A.W.M. Jacobs

W. Kuin

J.M. Muller

Besturen Secties

Sectie VHSB
J.J.N. Lichtenberg (onafhankelijk 

voorzitter)

J.R. Hoekstra (vice-voorzitter)

G. Beltman 

R. Leusink 

E.D. de Munck 

E.A. Postema

Sectie Binnendeuren
G. Beltman

R.P.W. van Dooren

J. van Gool

P. Huitema

B. Krepel

P.F.M. van Loenhout (voorzitter)

J. Schaars

E. Theunis

M.K. Wijma

Sectie Buitendeuren
T. van den Berg

H. Dannenberg (vertegenw. in HB)

F.J. Hamelink 

P. Huitema

M. van der Vaart

R. de Winter

J.H. Weekamp

M.K. Wijma (voorzitter)

Sectie Kozijnen
W. Haase (vice-voorzitter)

W.J.P.H. Helwig

P. de Lange

J. van der Linden

A. Martens

M.H. Nijenhuis (Sectie-voorzitter)

R.A.J. van den Oudenrijn

T. de Ruiter (als vz. TCK)

M.B. Traas

G. Twellaar

L.T.J. Veerman (wnd. voorzitter)

R.A. van Wijngaarden
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Sectie Daken
C.A. Cobussen (onafhankelijk 

voorzitter)

P. Hoogendam (vice-voorzitter)

F.P. Zandvliet (secretaris)

B. Geerts

Sectie Trappen
H.C.M. Sep (voorzitter)

M.W.M. van den Hondel  

(vice-voorzitter)

Commissies

Marketingcommissie
G.A. Harding (Sectie kozijnen)

B. Krepel (Sectie binnendeuren)

R. van der Veen (Sectie trappen)

J. van de Bovenkamp  

(Sectie kwaliteit dak)

J. Rijpma (Sectie VHSB)

Vacature (Sectie buitendeuren)

Technische Commissie 
Binnendeuren
M. Broertjes

T. Donkers

H. Heusinkveld

P. Huitema (voorzitter)

H. Kloezeman

R. Lejeune

H. Rademaker

B. Wauters

Technische Commissie 
Buitendeuren
T. van den Berg

M. Broertjes

H. Dannenberg (voorzitter)

F.J. Hamelink

P. Huitema

J. Lückers

M. van der Vaart

Technische Commissie Kozijnen
A.H.J. Driessens

R.H.W.M. Groothuis

F. Helwig

T. de Ruiter (voorzitter)

Stuurgroep Kwaliteit van de 
sectie VHSB
A. Brinks

R. Dekker

P. de Graaf

E.A. Postema

G.W. Visser

Sociale Commissie
J.J.E. Bours (afdeling Limburg)

Mw. A. Jansen (Sectie Buitendeuren)

H. van der Meulen  

(Sectie Kwaliteit Dak)

L. Muntinga (Sectie Binnendeuren)

M.H. Nijenhuis (afdeling Oost, tevens 

onderhandelaar)

W.H. Olthof (aftredend voorzitter, 

onderhandelaar)

J.A. Zwaanenburg (aantredend 

voorzitter)

H.C.M. Sep (Sectie Trappen)

G. Roo (afdeling Noord-Holland)

J. Spinder (Sectie VHSB)

W. Suiker (onderhandelaar)

Vacature (afdeling Noord)

Vacature (afdeling West)

Vacature (afdeling Noord-Brabant & 

Zeeland)
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Europese en nationale 
Normcommissies 
 ▪ 35100103: TGB Houtconstructies 

(A.J.M. Jorissen, J.K.A. Banga)

 ▪  35107413: Vochtwering in 

gebouwen (P. de Graaf)

 ▪  353001: Hout (P. de Graaf)

 ▪  353084: 

Brandveiligheidsaspecten 

bouwproducten en bouwdelen 

(G. Buitenhuis)

 ▪  353641: Deuren en ramen (G. 

Buitenhuis)

 ▪  353642: Inbraakwerendheid 

gevelelementen (G. Buitenhuis)

 ▪  CEN TC/33 WG1 (ramen en 

deuren) (G. Buitenhuis)

 ▪  CEN TC/33 WG7 

(inbraakwerendheid) (G. 

Buitenhuis)

 ▪  CEN TC/33 WG8; AHG Fire and 

smoke (G. Buitenhuis)

 ▪  CEN TC/124 WG5, Prefabricated 

wall, floor and roof elements 

(J.K.A. Banga)

 ▪  CEN TC/175 WG37 (trappen) (P. 

de Graaf)

 ▪  NEN ISO/TC 287 ‘Chain of 

Custody (CoC) of forest-based 

products’ (B. Kattenbroek)

Medewerkers  
kantoor NBvT

Secretariaat
A. Bras (interne zaken / 

automatisering / NBvT / SGT)

E. de Bree-Schultinge (secretaresse)

G. Buitenhuis (technisch secretaris)

C.J.M. Daniels (secretaresse)

M. Fledderman (technisch secretaris)

P. de Graaf (technisch secretaris)

B. Kattenbroek (secretaris marketing 

& communicatie)

W.H. Olthof (aftredend directeur) 

A.I. Roelofzen (marketing & 

communicatie)

A.M. Vrakking (secretaresse)

J.A. Zwaanenburg (aantredend 

directeur)

Stichting Fiscaal-Economische 
Afdeling
N. Boesmans (administrateur)

M. Engelsman (administrateur)

J.J. Hoekman (controller)

M. Oosterhoff (administrateur)

Stichting Fondsenadministratie 
Timmerindustrie
L.C. Reinewald (secretaris)

Stichting Scholings- en 
Werkgelegenheidsfonds 
Timmerindustrie
N. Rieder (secretaresse)

M. Paeper (secretaresse)

I. Pothof (scholings- en 

werkgelegenheidsadviseur)

D.J. Teerling (coördinator)

E. van Wessem (coördinator interne 

zaken)
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Vertegenwoordigingen

Stichting Keuringsbureau Hout
C.E.M. Hendriks (College van 

Deskundigen)

W.H. Olthof (College van 

Deskundigen)

G. Buitenhuis (College van 

Deskundigen)

P. de Graaf (College van 

Deskundigen)

Afdelingsbesturen

Afdeling Noord-Holland
J.P. Duinmaijer (secretaris/

penningmeester)

P.N. Kuin

F.G. Kuiters

P. de Lange

G. Roo (voorzitter)

D. Ruiter (vice-voorzitter)

Afdeling Limburg 
J.J.E. Bours

A.H.J. Driessens

J.W. Franssen secretaris/

penningmeester)

W.J.P.H. Helwig (voorzitter)

J.J.M. Reijnen (erelid)

A.P.M.M. Schiepers (erelid)

Afdeling Noord
F. van Houten (secretaris)

A. Oostenveld (penningmeester)

G. Twellaar (voorzitter)

Afdeling Noord-Brabant  
& Zeeland
Th. Bouwman (erelid)

J. van der Linden (voorzitter)

J.P.J. Vlassak (penningmeester)

M.B. Traas (secretaris)

R. van de Laar (activiteitencommissie)

Afdeling West
R.A.J. van den Oudenrijn (voorzitter)

T. Schoonderwoerd (secretaris/

penningmeester)

R.A. van Wijngaarden

Afdeling Oost
H. Evers

R.H.W.M. Groothuis

N.M. Kuipers

W. Haase (voorzitter)

Jong Management
G.A. Harding (voorzitter)

E. van Leeuwen

M. Oude Nijhuis (penningmeester)

S.A. Meijer

S.S.J. van Westen
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Bezoek onze website www.nbvt.nl

T 035 - 6947014
F 035 - 6944910
E info@nbvt.nl

Postadres
Postbus 24
1400 AA Bussum

Bezoekadres
Nwe. ‘s-Gravelandseweg 16
1405 HM Bussum

Er is veel aandacht en zorg besteed aan de inhoud van deze brochure. Alle informatie is beschikbaar gemaakt door de Nederlandse 
Branchevereniging voor de Timmerindustrie. Ondanks de zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze brochure hebben 
besteed, is het mogelijk dat de informatie onvolledig of onjuist is. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Indien 
er verschillen zijn tussen de brochure en de BRL 0801, is de BRL leidend. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor directe 
of indirecte schade die ontstaat uit het gebruik van de brochure of van de op of via de brochure ter beschikking gestelde informatie. 
Het is ten strengste verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Nederlandse Branchevereniging voor de 
Timmerindustrie materiaal dat zich in deze brochure bevindt, te kopiëren, opnieuw te verspreiden, te publiceren of te wijzigen.


