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Het onderzoek voor dit rapport, verricht door onafhanke-
lijk onderzoeksbureau Aidenvironment, brengt tien jaar 
debat over illegaal hout in beeld. Het laat duidelijk zien 
dat effectief Europees beleid noodzakelijk én  mogelijk 
is, en dat het enige wat nog rest een gezonde dosis 
 politieke wil is. Het maatschappelijk draagvlak voor een 
handelsverbod is enorm, de tijd is rijp voor daadkrachtige 
besluitvorming en wetgeving. De Europese discussie over 
wetgeving om illegaal hout aan banden te leggen, heeft 
lang genoeg geduurd. Greenpeace vraagt LNV-minister 
Verburg om het tegengaan van illegaal hout haar prioriteit 
te maken. Verder uitstel van de wetgeving is onacceptabel. 

Bossen zijn van vitaal belang voor het behoud van de 
mondiale biodiversiteit. Meer dan de helft van alle op land 
levende planten en dieren leeft in bossen. Bovendien zijn 
veel inheemse en lokale bevolkingsgroepen, vooral in 
ontwikkelingslanden, in hun dagelijks leven afhankelijk 
van het bos. De situatie van een groeiend aantal van deze 
bevolkingsgroepen is sterk verslechterd doordat bossen 
illegaal worden gekapt. Ook is wereldwijd de soorten-
rijkdom mede door illegale houtkap ernstig onder druk 
komen te staan. Bossen zijn een belangrijke opslagplaats 
voor CO2: bosecosystemen herbergen wereldwijd onge-
veer anderhalf keer zoveel koolstof als er op dit moment in 
de atmosfeer aanwezig is. Ontbossing en bosdegradatie 
zijn verantwoordelijk voor ongeveer twintig procent van 
de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. 

Illegale houtkap is een immens probleem. Het is moeilijk 
de omvang van illegale activiteiten precies vast te stel-
len. Volgens schattingen is in de Braziliaanse Amazone 80 
procent van de houtkap illegaal, in Indonesië variëren de 
schattingen van ten minste 66 procent tot bijna 90 procent, 
in Cambodja 90 procent, in Kameroen 50 procent en in 
Rusland 20 tot 40 procent3. Illegaal hout zou meer dan 

 een tiende van de totale wereldhandel in hout vertegen-
woordigen4. Houtproducerende landen lopen door illegale 
houtkap jaarlijks zo’n 10 tot 15 miljard dollar mis.5

Europa is één van de grootste importeurs van illegaal 
hout. In 2006 was tussen de 16 en 19 procent van de totale 
Europese houtimport illegaal of in ieder geval verdacht. 
Jaarlijks importeert de EU tussen de 26,5 en 31 miljoen m3 
rondhoutequivalenten (RHE) illegaal hout uit Oost-Europa 
en Rusland, Zuidoost-Azië en China, Latijns-Amerika en 
Afrika. Illegale houtkap is ook een probleem bínnen de EU, 
zoals in Roemenië, Bulgarije en Slowakije. 

Nederland speelt een belangrijke rol in de handel in 
 illegaal hout. In 2006 stond Nederland op de vijfde plaats 
van Europese importerende landen, met een import van 
bijna 2,5 miljoen m3 RHE illegaal en verdacht hout6.

Als één van de grootste importeurs van illegaal hout zou je 
verwachten dat Europa er alles aan deed om dit probleem 
op te lossen. Echter, het debat om de handel in illegaal 
hout te stoppen, sleept zich tergend langzaam voort.  
Ook dit najaar heeft de Landbouwraad bespreking en 
 besluitvorming van wetgeving opnieuw uitgesteld. 

Illegale houtkap maakt het wereldwijd duurzame gebruik 
van bossen onmogelijk. Pas als illegaliteit uit de bos-
bouwsector is verbannen, kunnen stappen worden gezet 
 richting effectieve bescherming en duurzaam bosbeheer. 

Inleiding 
Jaarlijks gaat wereldwijd een gebied zo groot als Griekenland aan bos verloren1. 
Illegale houtkap is één van de grootste bedreigingen voor bossen wereldwijd2. 
Effectieve maatregelen hebben eindeloos op zich laten wachten. Nu, bijna twintig 
jaar na de eerste onderzoeken naar illegale houtkap, ligt er eindelijk een ferm 
voorstel voor een Europees verbod op de handel in illegaal hout. De Landbouw-
raad, waar minister Verburg Nederland vertegenwoordigt, moet dit wetsvoorstel 
nog goedkeuren voordat het realiteit wordt. 

 1 FAO (2007).

 2  Illegaal hout is hout dat is gekapt, vervoerd, verwerkt, gekocht of verkocht in strijd met nationale, regionale of lokale wet- en 
regelgeving. Illegale houtkap kan verschillende vormen aannemen (zie bijlage).

3 Contreras-Hermosilla, A. et al. (2007).

4 FERN and RIIA (2002).

5 World Bank (2004).

6  WWF (2008).



4 | www.greenpeace.nl

©
 s

Ch
el

te
m

a/
G

P



www.greenpeace.nl | 5

‘Illegal logging robs… governments, forest owners and local communities 
of significant revenues and benefits, damages forest ecosystems, distorts 
timber markets… and acts as a disincentive to sustainable forest management. 
International trade in illegally harvested timber… exacerbates the problem of 
illegal logging.’ G8 Action Programme on Forests, 1998

De jaren negentig 

Tijdens de jaren negentig wordt illegale houtkap en handel  
in illegaal hout door verschillende publicaties, vooral van 
maatschappelijke organisaties, op de politieke agenda gezet.7

Het onderwerp wordt voor het eerst besproken in de 
internationale politieke arena. In 1997 nodigt het United 
Nations Intergovernmental Panel on Forests (IPF) landen uit 
onderzoek te doen naar en informatie uit te wisselen over de 
aard en omvang van de illegale handel in bosproducten, en  
om maatregelen te overwegen om de handel aan te pakken. 

Tijdens de G8-top8 in 1998 staat het thema illegaal hout voor  
het eerst prominent op de agenda. De G8 stelt haar Action 

7 Zie onder andere Barnett (1990), FoE (1992), Callister, D.J. (1992), Dudley et al. (1995), EIA (1996), Glastra, R., Ed. (1999).

8 Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Duitsland, Italië, Japan, de Verenigde Staten, Canada en Rusland zijn lid van de G8.

Illegaal hout  
voor het eerst op 
de internationale 
agenda
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Beleid Nederlandse regering

Al in 1990 stelt de Nederlandse regering zich in haar Regeringsstandpunt  
Tropisch Regenwoud (RTR) tot doel dat vanaf eind 1995 al het hout op de  
Nederlandse markt uit duurzaam beheerde bossen afkomstig moet zijn. 

Programme on Forests vast met afspraken op het gebied van 
illegale houtkap. Het G8-actieprogramma inspireert de 
Wereldbank en de Britse en Amerikaanse overheden om een 
samenwerkings verband te starten op het gebied van handhaving 
van bosbouwwetgeving in Oost-Azië, dat uiteindelijk leidt tot de 
eerste belangrijke Forest Law Enforcement and Governance-
vergadering (FLEG) in 2001.

In 1999 begint Global Witness met haar baanbrekende eerste 
Independent Forest Monitoring (IFM) werk in Cambodja. Bij  
IFM vraagt een overheid een derde onafhankelijke partij om  
de handhaving van wetgeving op het gebied van bossen aan te 
vullen. IFM heeft zich ontwikkeld tot een belangrijk instrument 
in de strijd tegen illegale houtkap.
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Het debat over 
de Nederlandse 
handel in illegaal 
hout begint

Greenpeace publiceert het rapport ‘Against the law: the 
G8 and the illegal timber trade’ om de druk op te voeren 
op de G8 om concrete maatregelen te nemen tegen  de 
handel in illegaal hout. In 1996 importeerden de lan-
den van de G8 samen met de overige EU-landen 74 
procent van de mondiale import van hout(producten). 
Deze landen hebben dus een grote verantwoordelijk-
heid bij het oplossen van het probleem van illegale 
houtkap.

Tijdens de G8-top spreken de landen af dat onderzocht 
gaat worden hoe illegale houtkap het meest effectief 

kan worden tegengaan, onder meer door maatregelen 
op het gebied van import en het inkoopbeleid van 
overheden. 

Het Intergovernmental Forum on Forests (IFF, de op-
volger van de IPF) stelt dat de handel in illegaal hout 
een serieus probleem is en roept landen op om zowel 
nationaal als internationaal maatregelen te nemen om 
de handel in illegaal hout en andere illegale bosproduc-
ten te verminderen, met het doel de illegale handel uit 
te bannen.

Aanzienlijk deel Nederlandse houtimport illegaal

Het rapport ‘Herkomst onbekend’, dat Aidenvironment in opdracht van het Wereld 
Natuur Fonds (WNF) schrijft, laat voor het eerst zien hoe omvangrijk de handel 
in illegaal hout in Nederland is. Nederlandse bedrijven importeren op grote 
schaal hout uit landen waar illegale houtkap en/of de handel in illegaal hout een 
groot probleem is, zoals Indonesië, Maleisië, Brazilië, Rusland en Kameroen. 
Als wordt verondersteld dat tussen de 40 en 75 procent van het hout uit deze 
landen illegaal is geproduceerd of verhandeld, kan op basis van de importcijfers 
worden geconcludeerd dat 10 tot 20 procent van de totale niet-gecertificeerde 
Nederlandse import van rondhout, zaaghout en triplex een illegale herkomst heeft.
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Wereldwijd
De ngo’s Environment Investigation Agency (EIA) en Telepak 
Indonesië publiceren hun rapport ‘Timber  trafficking’. Het rap-
port levert bewijs voor internationale handel in illegaal hout uit 
Zuidoost-Azië. Ook  bekritiseert het de G8-landen, die ondanks 
hun uit gesproken ambities om illegale houtkap tegen te gaan, 
enorme hoeveelheden illegaal hout blijven importeren en ook  
als overheidsinstanties zelf illegaal hout blijven inkopen. Het 
rapport pleit onder meer voor wetgeving die de import van en 
handel in illegaal hout en houtproducten verbiedt.

Nederland
Greenpeace voert actie tegen de import van illegaal en niet-
duurzaam hout in de haven van Amsterdam. Greenpeace roept 
de Nederlandse overheid, die in 2002 de vergadering van het 
Biodiversiteitsverdrag van de VN (CBD) in Den Haag zal 
voorzitten, op om de bossen wereldwijd te beschermen en de 
import van niet-duurzaam en illegaal hout stop te zetten. 

2
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0
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De eerste  
FLEG-
conferentie
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De eerste belangrijke regionale Forest Law Enforcement and Governance 
(FLEG)-bijeenkomst vindt plaats: de FLEG East Asia ministeriële conferentie. Het 
tegengaan van boscriminaliteit wordt door de conferentie gezien als een gezamen-
lijke verantwoordelijkheid van houtproducerende én -importerende landen. In 
de vastgestelde ministeriële declaratie wordt afgesproken om op korte termijn 
inspanningen tegen illegaal hout op nationaal niveau te intensiveren. De ministers 
spreken ook af de internationale samenwerking tegen forest crime, overtredingen 
van boswetten en criminaliteit op het gebied van bossen, te versterken. 

Beleid Nederlandse regering

In het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP4) stelt de Nederlandse overheid dat  
zij zich zal inzetten om de import van illegaal gekapt hout tegen te gaan. 
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Wereldwijd
Het WWF publiceert het rapport ‘The timber footprint  
of the G8 and China’ om druk uit te oefenen op de G8-
landen om daadwerkelijk alleen legaal en duurzaam 
geproduceerd hout in te kopen. Ook pleit het WWF 
voor bilaterale handelsovereenkomsten waarin de G8-
landen ondersteuning geven aan houtproducerende 
landen. 

Illegale houtkap is inmiddels een ‘normaal’ thema op 
de internationale agenda en wordt in verschillende 
 internationale fora besproken. Zo spreekt de G8 de 
 bereidheid uit om actie te ondernemen om de export 
en import van illegaal gekapt hout en gerelateerde 
 producten uit te bannen. 

Groot-Brittannië en Indonesië ondertekenen een 
 overeenkomst om gezamenlijk illegale houtkap en de 
 handel in illegaal hout tussen de twee landen aan te 
pakken. Indonesië gaat ook een samenwerkingsver-
band aan met Noorwegen. Noorwegen zal Indonesië 
ondersteunen bij het tegengaan van illegale houtkap. 

Europese Unie 
De Europese Unie begint met de ontwikkeling van 
haar Forest Law Enforcement, Governance and Trade 
(FLEGT)-actieprogramma, een pakket van maatregelen 
tegen illegaal hout. De Europese Commissie organi-
seert een workshop voor verschillende stakeholders  
die is bedoeld om input te krijgen voor haar actie-
programma, dat zij in 2003 presenteert.

De Forest and the European Union Resource Network 
(FERN) en het Royal Institute of International Affairs 
(RIIA) publiceren het rapport ‘Controlling imports of 
 illegal timber: Options for Europe’. Zij pleiten hierin voor 
een Europees verbod op de handel in illegaal hout. Het 
rapport pleit voor een systeem om legale kap in produ-
centenlanden te identificeren en om bewijs van legale 
productie bij aankomst in de EU te kunnen leveren. 
Daarnaast kan bestaande regelgeving, bijvoorbeeld op 
het gebied van heling of witwassen van geld, worden 
gebruikt om de handel in illegaal hout tegen te gaan. 

CEPI, de koepelorganisatie van de Europese papier-
industrie, spreekt de intentie uit om alleen hout 
 afkomstig van legale houtkap in te kopen. 

Nederland
Greenpeace organiseert een grootschalige campagne 
tegen illegaal hout rond de bijeenkomst van het Bio-
diversiteitsverdrag in Den Haag. Zo voert zij actie bij 
een Nederlands houtkapbedrijf dat haar hout voor-
namelijk uit Kameroen importeert en in januari nog 
werd beboet door de overheid van Kameroen voor 
 illegale houtkap, en in de haven van Vlissingen tegen 
de  import van verdacht hout uit de Amazone. 

Milieudefensie publiceert het rapport ‘De verleiding 
van illegaal hout’, dat de resultaten presenteert van een 
gezamenlijk onderzoek van het WNF en  Milieudefensie 
naar de aanwezigheid van verdacht hout bij verschil-
lende Nederlandse houthandelaren. Bij 11 van de 29 
onderzochte bedrijven treffen de organisaties hout aan 
dat afkomstig is van bedrijven waarvan bekend is dat 
zij betrokken zijn bij illegale kap en/of handel: de 
 handel in illegaal hout is in Nederland wijd verspreid.
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WSSD spreekt zich uit tegen illegaal hout

Op de VN-top voor Duurzame Ontwikkeling (WSSD) spreekt de internationale 
gemeenschap zich uit over de noodzaak van maatregelen tegen illegale houtkap. 
Zij besluit: to ‘take immediate action on domestic forest law enforcement and illegal 
international trade in forest products, including in forest biological resources, with 
the support of the  international community, and provide human and institutional 
capacity-building related to the enforcement of national legislation in those areas’.

Beleid Nederlandse regering

Staatssecretaris Ybema spreekt uit dat het Ministerie van 
Economische Zaken illegale houtkap een schande vindt en dat men 
er alles aan doet om een bijdrage te leveren aan een oplossing. Dit 
standpunt wordt volgens de staatssecretaris breed gedragen door 
de rest van de regering. Ook belooft de Nederlandse overheid in het 
Beleidsprogramma Biodiversiteit Internationaal (BBI) om zich in 
te zetten voor maatregelen die de handel in illegaal geoogst hout 
tegengaan. 
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‘Expecting or asking one country to combat illegal logging while at the same time, 
receiving or importing illegal logs does not support efforts to combat these forest 
crimes… In fact, allowing the import and trade of illegal timber products could 
be considered as an act to assist or even to conduct forest crime.’ Muhammed 
Prokosa, Indonesische Minister van Bosbouw

Wereldwijd
Indonesië en Japan kondigen hun samenwerking aan 
om de handel in illegaal hout tussen de twee landen 
aan te pakken. De samenwerking betreft zowel de 
 directe als de indirecte import van hout en hout-
producten van Japan uit Indonesië. 

De tweede regionale FLEG-conferentie vindt plaats: de 
Africa Forest Law Enforcement and Governance (AFLEG) 
ministeriële conferentie. De ministers besluiten onder 
meer om de mogelijkheden te onderzoeken om de 
 legaliteit en duurzaamheid van bosproducten aan te 
tonen. Sinds deze conferentie zijn de AFLEG-doel-
stellingen niet ondergebracht in een apart uivoerings-
traject maar worden ze geïntegreerd in andere politieke 
processen, waarvoor landen regelmatig bijeenkomen.

Europese Unie 
WWF vraagt in haar rapport ‘The features of illegal 
logging and related trade in the Baltic Sea region’ 
aandacht voor illegale houtkap in niet-tropische 
gebieden. Het rapport toont aan dat illegale houtkap 
een aanzienlijk probleem is in Estland, Letland en 
Litouwen, landen die in 2004 lid worden van de EU. 
De EU zal dus niet alleen de import van illegaal hout 
maar ook illegale houtkap binnen de eigen grenzen 
moeten bestrijden.

De Europese Commissie publiceert haar voorstel aan 
de Raad en het Europees Parlement voor het Europese 
FLEGT-actieprogramma. Het voorstel laat zien dat de 
Commissie zich realiseert dat maatregelen tegen ille-
gaal hout rechtvaardig moeten zijn en geen negatieve 
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consequenties mogen hebben voor arme bevolkings-
groepen. Maatregelen moeten daarom zorgvuldig wor-
den ontwikkeld. Indien nodig moet bosbouwwetgeving 
in houtproducerende landen worden aangepast. Ook 
wil de Commissie werken aan capaciteitsopbouw van 
overheden en maatschappelijke organisaties in hout-
producerende landen. In dit kader worden de volgende 
activiteiten voorgesteld:

•  Het ontwikkelen van FLEGT Voluntary Partnership 
 Agreements (VPA’s) tussen de EU en exporterende 
landen (‘partnerlanden’). In deze VPA’s zullen 
afspraken worden gemaakt over de gezamenlijke 
aanpak van de handel in illegaal hout.

•  De ondersteuning van houtproducerende landen bij 
de ontwikkeling van systemen om de herkomst van 
hout te traceren en de legaliteit aan te tonen.

•  Het maken van een EU-verordening voor een 
Voluntary Licencing Scheme (VLS) voor hout dat 
wordt geëxporteerd naar de EU. Hout uit 
partnerlanden wordt dan alleen op de Europese 
markt toegelaten met bewijs van legaliteit. 

•  Onderzoek naar aanvullende maatregelen, inclusief 
maatregelen om de import van illegaal hout tegen te 
gaan.

•  Het ondersteunen van nationale overheden bij het 
aankopen van legaal hout.

De Raad vraagt de Commissie om het actieprogramma 
verder uit te werken en de mogelijkheden te onder-
zoeken voor regelgeving die de handel in illegaal hout 
en conflicthout (zie bijlage) reguleert. 

Nederland
Nederlandse maatschappelijke organisaties voeren de 
druk op de Nederlandse overheid op om maatregelen 
te nemen tegen de handel in illegaal hout. 
•  Milieudefensie publiceert het rapport ‘Verdacht 

hout uit Indonesië’. Hieruit blijkt dat de twee 
grootste Nederlandse houthandelaren op grote 
schaal hout kopen van handelaren die handelen  
in illegaal hout uit Indonesië. 

•  Greenpeace publiceert de rapporten ‘Kettingzaag 
criminelen’, over Nederlandse houtkapbedrijven die 
zelf illegaal kappen in Kameroen. De organisatie 
voert actie in de haven van Scheveningen, waar hout 
van één van deze bedrijven is gebruikt. Ook start 
Greenpeace de campagne ‘Illegaal hout is crimineel’, 
om de EU en de Nederlandse overheid te laten zien 
dat een Europees verbod op de handel in illegaal 
hout noodzakelijk is. Op verschillende plekken in 
Nederland wordt verdacht hout gevonden, zoals in 
verschillende havens, aan boord van schepen en bij 

houthandelaren. Greenpeace doet bij de politie 
aangifte van de handel in illegaal hout door één van 
deze houthandelaren en roept het publiek op om 
ook aangifte te doen van het gebruik van illegaal 
hout. Uiteindelijk worden drie volle postzakken met 
ruim 17.500 steunbetuigingen overhandigd aan het 
Ministerie van Justitie. 

•  Aidenvironment onderzoekt voor de Nederlandse 
organisaties Greenpeace, ICCO, IUCN, Milieu-
defensie en het WNF de mogelijkheden om  
bestaande Nederlandse wetgeving toe te passen om 
de handel in illegaal hout tegen te gaan. Vooral het 
Nederlandse strafrecht ten aanzien van Nederlan-
ders in het buitenland en heling bieden perspectief.

De Tweede Kamer begint zich in het debat over illegaal 
hout te mengen. Staatssecretaris van Geel (VROM) 
stelt in een brief aan de Tweede Kamer dat de Neder-
landse overheid niet kan voorkomen dat illegaal gekapt 
hout op de Nederlandse markt wordt verhandeld en  
dat het niet mogelijk is om te garanderen dat de 
 Nederlandse overheid geen illegaal hout inkoopt. De 
Tweede Kamer neemt kamerbreed de motie-Huizinga 
aan, waarmee de kamer zich unaniem uitspreekt voor 
een Europees verbod op de handel in illegaal hout. De 
Kamer verzoekt de regering dit in haar standpunt ten 
aanzien van het FLEGT-programma over te nemen en 
een Europees invoerverbod op illegaal hout inzet te 
maken van het Nederlandse EU-voorzitterschap tijdens 
de tweede helft van 2004.
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Beleid Nederlandse regering

LNV-minister Veerman kondigt in een brief aan de Tweede Kamer 
aan dat hij het voorstel van de Europese Commissie voor het FLEGT 
actieprogramma van harte ondersteunt.
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‘WTO-proof’ Europees handelsverbod op illegaal hout  
is mogelijk

Geen Europees 
handelsverbod 
tijdens 
Nederlands EU-
voorzitterschap 

Omdat door tegenstanders van een 
handelsverbod vaak het argument 
wordt gebruikt dat een Europees 
verbod op de handel in illegaal hout niet 
‘mag’ van de World Trade Organisation 
(WTO), vragen FERN, Greenpeace en 
WWF aan Van den Biesen Advocaten 
om een ‘WTO-proof’-voorstel voor 
Europese regelgeving te ontwikkelen. 
In het voorstel wordt een handelaar 
aansprakelijk en strafbaar onder 
nationale wetgeving in Europese 
landen. De bewijslast voor legaliteit 

wordt bij de handelaar gelegd. Het 
voorstel wordt in twee aparte studies 
onderzocht door het Institute for 
Environmental Security (IES) en het 
Royal Institute of International Affairs 
(RIIA), die beide concluderen dat het 
voorstel uitvoerbaar is en niet in strijd 
is met de vrijhandelsregels van de WTO. 
De ngo’s bieden het voorstel aan de 
Europese Commissie aan. Het voorstel 
heeft een belangrijke voorbeeldfunctie 
gespeeld in het verdere debat over de 
mogelijkheden van een handelsverbod.
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Europese Unie 
FERN, Greenpeace en WWF publiceren ‘Facing reality: 
How to halt the import of illegal timber in the EU’, waarin 
aanbevelingen worden gedaan voor een breed pakket 
aan maatregelen om de handel in illegaal hout aan te 
pakken. De organisaties vragen de EU prioriteit te 
geven aan een verbod op de handel in illegaal hout. 
Greenpeace voert actie in verschillende Europese 
landen, waaronder Nederland, tegen de import van 
verdacht hout uit Indonesië. Met de acties toont 
Greenpeace aan dat er op grote schaal illegaal hout 
Europa binnenkomt en dat Europese regelgeving 
noodzakelijk is. Er wordt zelfs verdacht hout gevonden 
in de gebouwen van de Europese Unie in Brussel.

De External Trade Research and Energy Committee 
(ITRE) van het Europees Parlement neemt een motie 
aan over het voorstel van de Europese Commissie voor 
een FLEGT-actieprogramma. De ITRE Committee 
verzoekt de Commissie om vóór juli 2004 concept-
regelgeving te ontwikkelen die de handel in illegaal 
hout verbiedt. Zij is ook van mening dat zowel 
dergelijke regelgeving als de partnership agreements niet 
in strijd hoeven te zijn met de vrijhandelsregels van de 
WTO. Artikel 175 EC en/of 179 EC van de Europese 
verdragen moeten de juridische basis zijn voor het 
FLEGT-actieprogramma, in tegenstelling tot het 
voorgestelde artikel 133, om ervoor te zorgen dat het 
Europees Parlement meer bevoegdheden heeft op dit 
dossier (die zij onder 133 niet heeft). Bovendien zou 
deze keuze de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen 
van het FLEGT-programma beter tot zijn recht laten 
komen (artikel 175 betreft milieu en 179 ontwikkelings-
samenwerking; 133 gaat over handel).

De Europese Commissie publiceert haar voorstel voor 
een verordening voor het voluntary FLEGT licencing 
scheme (VLS). Het systeem zal worden ontwikkeld door 
voluntary partnership agreements (VPA’s) aan te  
gaan met producentenlanden. In deze partnership 
agreements zullen ook bredere afspraken worden 
gemaakt om de producerende landen te ondersteunen 
bij de aanpak van illegale houtkap. 

Tegelijkertijd publiceert de Commissie de extended 
impact assessment van het VLS. Dit assessment 
concludeert dat:
•  dit systeem meer zal opbrengen dan het kost om  

het op te zetten;
•  de impact op het milieu significant kan zijn;
•  de meeste impact wordt verwacht in Afrika;
•  er een risico bestaat dat de illegale handel zal 

verplaatsen naar andere markten. Dit risico moet 
worden verzacht door bijvoorbeeld op termijn  
een VLS op regionaal niveau op te zetten;

•  de impact van het beleid groter zal zijn als meer 
partnerlanden worden betrokken en als meer 
houtproducten, zoals plaatmaterialen, worden 
opgenomen in de regeling;

•  het effect op de Europese markt beperkt zal blijven.

RIIA vergelijkt in zijn rapport ‘FLEGT and Trade:  
What will the impacts be?’ de invloed van FLEGT op drie 
landen: Brazilië, Indonesië en Kameroen. De FLEGT 
VPA’s zoals voorgesteld door de Commissie zullen 
vooral impact hebben in Kameroen, aangezien de EU 
de belangrijkste markt is voor Afrikaans hout. In 
Brazilië zou een VPA minder invloed hebben omdat 
het meeste hout daar op de lokale markt eindigt. In 
Indonesië zal een FLEGT-beleid dat alleen rondhout en 
gezaagd hout omvat weinig invloed hebben, omdat de 
EU hiervoor een te kleine markt is. De handel in deze 
regio kan gemakkelijk zijn weg zoeken naar minder 
strikte afzetmarkten als China en Japan. 

Nederland
Private certificeringstandaarden voor legaal hout 
worden ontwikkeld. Een grote Nederlandse 
houthandelaar wordt in Kameroen voor de legaliteit 
van zijn hout gecertificeerd met de Eurocertifor-
standaard. Ook Keurhout ontwikkelt een protocol  
voor legaal hout, waarmee hout met geverifieerde 
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legaliteitclaims op de markt kan worden gebracht. 
Volgens Nederlandse maatschappelijke organisaties is 
de Keurhout-definitie van legaliteit te nauw. Ook bevat 
het protocol geen regels over de informatievoorziening 
over legaal hout en/of aanverwante producten. Zo zou 
een wildgroei aan certificaten en claims kunnen 
ontstaan. Milieudefensie formuleert in haar rapport 

‘Illegaal hout van Kameroen naar Nederland’ 
aanbevelingen voor een alternatief voor private 
legaliteitstandaarden. 

In een uniek samenwerkingsverband publiceren 
Greenpeace, ICCO, IUCN, Milieudefensie en het  
WNF samen met de Vereniging van Nederlandse 
Houtondernemingen (VVNH) een verklaring waarin 
zij gezamenlijk pleiten voor een Europees handels-
verbod op álle houtproducten die afkomstig zijn van 
illegale kap. Zij pleiten ook voor het hanteren van 
artikel 175 als juridische basis voor FLEGT. Daarnaast 
doen deze organisaties een dringend beroep op de 
Nederlandse regering om zich als EU-voorzitter in  
te zetten voor een Europees verbod op de handel in 
illegaal hout. 

In een brief aan de Tweede Kamer stelt staatssecretaris 
Van Geel dat een Europees handelsverbod in de 
 praktijk lastig zal zijn, maar zegt toe tijdens het 

 Nederlandse EU-voorzitterschap aan te sturen op tij-
dige besluitvorming over de conceptverordening voor 
de VLS. Daarnaast kondigt hij aan dat de rijksinstan-
ties die  onder ministeriële verantwoordelijkheid vallen 
alleen nog hout van aantoonbaar legale afkomst zullen 
inkopen. Het aangekochte hout moet zoveel mogelijk 
en op  termijn volledig op aantoonbaar duurzame wijze 
 geproduceerd zijn. 

Tijdens de Algemene Beschouwingen vraagt Kamerlid 
Rouvoet van de ChristenUnie (CU) of er onder het 
 Nederlandse voorzitterschap een Europees handelsver-
bod op illegaal gekapt hout komt. Het Kabinet verwijst 
naar het onderzoek van de Europese Commissie op dit 
onderwerp, dat begin 2005 klaar moet zijn.

Tijdens een overleg in de Tweede Kamer met staats-
secretaris Van Geel concludeert CU-Kamerlid Huizinga 
dat haar motie niet is uitgevoerd en roept de staats-
secretaris op om de politieke wil uit te spreken voor 
een Europees verbod op de handel in illegaal hout. Ook 
GroenLinks, de PvdA en de VVD pleiten voor meer 
 actie op het dossier. Van Geel zal het verzoek van de 
Kamer doorgeven aan de minister van LNV om in de 
Landbouwraad, waar FLEGT wordt besproken, een 
 duidelijk standpunt over een handelsverbod in te 
 nemen en ook andere landen op deze lijn te krijgen.
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Beleid Nederlandse regering

Staatssecretaris Van Geel (VROM) spreekt in de Tweede Kamer uit 
dat hij voorstander is van wettelijke regelingen om de handel in 
illegaal hout tegen te gaan, waarbij voorop staat dat een regeling 
uitvoerbaar en handhaafbaar en tevens WTO-proof moet zijn. 
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Europees 
Parlement 
pleit voor 
handelsverbod

Wereldwijd 
De G8 spreekt uit dat actie van zowel producerende  
als importerende landen nodig is om illegale houtkap 
tegen te gaan. De G8 zal houtproducerende landen 
ondersteunen bij hun maatregelen tegen illegale 
houtkap, zal zelf maatregelen nemen tegen de 
consumptie van illegaal hout en wil de bestaande 
regionale FLEG-processen uitbreiden naar andere 
regio’s.

De derde regionale FLEG-bijeenkomst vindt plaats:  
de Europe and North Asia (ENA) FLEG ministeriële 
conferentie. 

Europese Unie 
In Europa gaat het debat zowel over de noodzaak van 
een handelsverbod als de invulling van de VPA’s. 
FERN, Greenpeace en WWF organiseren in Brussel 
een conferentie over illegal logging, governance and trade. 
Ook publiceren zij principes waaraan de FLEG VPA’s 
volgens hen moeten voldoen. Het bossenbeleid van het 
partnerland dient te worden geëvalueerd, in een proces 
waarbij alle belanghebbenden zijn betrokken, om 
ervoor te zorgen dat eventuele tegenstrijdigheden of 
zwakheden in de wetgeving worden bijgesteld. De 
VPA’s moeten een tijdsgebonden actieplan hebben en 

worden ontwikkeld met alle betrokken partijen. Van 
alle export van het partnerland moet kunnen worden 
vastgesteld dat het legaal hout betreft, niet alleen de 
export naar de EU.

In een joint NGO-statement over FLEGT pleiten 165 
ngo’s voor een verbod op de handel in illegaal hout. 
Greenpeace levert bewijs voor de handel in illegaal 
hout naar Europa, zoals hout van Papoea-Nieuw-
Guinea via China naar Engeland, van de Braziliaanse 
Amazone naar Spanje en van het Afrikaanse Congo-

Milieudefensie dient een klacht in 
bij de Vereniging van Nederlandse 
Houtondernemingen (VVNH) over 
illegale houtkap van een Nederlandse 
houthandelaar in Kameroen. De VVNH 
hanteert sinds 2003 een gedragscode, 
waarin onder meer staat dat de leden 
uitsluitend hout op de Nederlandse 
markt brengen dat voldoet aan de 
geldende wet- en regelgeving. De 
VVNH heeft een sanctiesysteem 
voor bedrijven die zich niet houden 
aan de gedragscode. Ondanks 
bewijzen van illegale houtkap door het 
Nederlandse bedrijf, wordt de klacht 
van Milieudefensie niet gehonoreerd, 

onder andere omdat niet kan worden 
aangetoond dat het illegaal gekapte 
hout op de Nederlandse markt is 
terechtgekomen. De gedragscode heeft 
dus alleen betrekking op hout op de 
Nederlandse markt. Aangezien het voor 
derden onmogelijk is om hout vanuit 
een bos in bijvoorbeeld Kameroen 
naar Nederland te volgen, heeft de 
gedragscode alleen nut als bedrijven 
worden verplicht om de legaliteit 
van hun hout aan te tonen. Dit wordt 
niet door de VVNH vereist, waardoor 
de gedragscode haar beloften niet 
waarmaakt.
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Zelfregulering is geen alternatief voor wetgeving
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bekken naar Italië. Greenpeace voert actie bij de 
vergadering van de Landbouwraad om aan te geven  
dat alleen vrijwillige maatregelen niet voldoende zijn 
om het probleem van illegaal hout aan te pakken.

WWF publiceert het rapport ‘Failing the forests: Europe’s 
illegal timber trade’, waarin de impact van de Europese 
import van illegaal hout in de bosrijke regio’s wordt 
omschreven.

Ook publiceert zij rapporten over illegale houtkap in 
Bulgarije, Roemenië en Slowakije om aan te tonen dat 
illegale houtkap ook een probleem is binnen de EU.

Het Europees Parlement (EP) neemt parlementsbreed 
een motie aan om het FLEGT-proces te versnellen. Het 
EP verzoekt de Commissie om zo snel mogelijk con-
ceptregelgeving in te dienen die de handel in illegaal 
hout verbiedt. Het onderzoek naar de mogelijkheden 
voor een Europees handelsverbod en de conceptregel-
geving hiervoor, die al in juni 2004 af hadden moeten 
zijn, zijn nog steeds niet afgerond. Ook vraagt het EP 
om de juridische basis van FLEGT te veranderen, om 
in de VPA’s de verbetering van bosbouwwetgeving  
op te nemen en om maatschappelijke organisaties te 
 betrekken bij de ontwikkeling van de VPA’s. 

De Europese landbouwministers nemen de verorde-
ning voor het VLS en het onderhandelingsmandaat 
voor de onderhandelingen voor de VPA’s aan. De EU 
voert gesprekken met Ghana, de Republiek Congo, 
 Kameroen, Maleisië en Indonesië over VPA’s. De 
 Commissie ondertekent een intentieverklaring met 
Maleisië, die ruimte moet maken om voorbesprekin-

gen over een mogelijke VPA te starten. Nederland trekt 
deze besprekingen met Maleisië. 

De houtindustrie ontwikkelt het Timber Trade Action 
Plan (TTAP), met als doel om houtleveranciers in de 
tropen te ondersteunen bij het aantonen van de 
legaliteit van hun hout. Het TTAP wordt financieel 
ondersteund door de Europese Commissie.

Nederland
In een brief informeert staatssecretaris Van Geel de 
Tweede Kamer over de inkoop van hout door de 
 overheid. Rijkswaterstaat is de belangrijkste inkoper 
van tropisch hout in Nederland. Ongeveer 50 procent 
van het door Rijkswaterstaat gebruikte hout is FSC- 
gecertificeerd en ongeveer 15 procent is hergebruikt 
hout. Van de resterende 35 procent is niet te garande-
ren dat het hout duurzaam of legaal is. Rijkswaterstaat 
onderzoekt hoe eisen voor duurzaamheid en legaliteit 
kunnen worden opgenomen in het inkoopproces.
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Staatssecretaris Van Geel informeert de Tweede Kamer over de 
 ontwikkelingen op het gebied van illegaal hout. Uit onderzoek van 
het Openbaar Ministerie blijkt dat CITES, de Wet Economische 
 Delicten en het strafrecht (voor diefstal, heling, corruptie en wit-
wassen) kunnen worden toegepast voor illegaal hout. De praktijk 
blijkt weerbarstiger, bijvoorbeeld door het ontbreken van rechts-
hulprelaties tussen Nederland en belangrijke houtproducerende 
landen. Hierdoor is onderzoek ter plekke praktisch onmogelijk en 
is het moeilijk bestaande regelgeving in te zetten om de handel in 
illegaal hout tegen te gaan.



www.greenpeace.nl | 19

©
 G

P/
sn

el
lm

an

9 Colchester, M. et al. (2006).

‘Overheid 
gebruikt in 2010  
alleen nog 
legaal hout’ 
PEFC en MTCC vormen geen bewijs voor legaliteit

Uit het Greenpeace-rapport ‘Partners in Crime: A Greenpeace Investigation into 
Finland’s Illegal Timber Trade with Russia’ blijkt dat Russisch illegaal hout door 
Finse bedrijven wordt verwerkt en wordt voorzien van het PEFC-keurmerk. Het 
Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (PEFC) is een 
mondiaal keurmerk voor duurzaam bosbeheer. Met het rapport toont Greenpeace 
aan dat PEFC niet voldoet als bewijs voor duurzaam of legaal bosbeheer. Een jaar 
eerder toonde Greenpeace in haar rapport ‘Missing Link’ al aan dat het Maleisische 
keurmerk MTCC niet kan worden gebruikt als bewijs voor legale houtkap. Het 
systeem is niet waterdicht. Zo bevat het systeem voor de certificering van de 
productieketen ernstige hiaten en is het mogelijk om illegaal hout als MTCC hout  
te verkopen. 

Wereldwijd
De Wereldbank adviseert in haar rapport ‘Strenghtening 
Forest Law Enforcement and Governance’ onder meer om 
maatregelen die de import van illegaal hout tegengaan 
te versterken.  
 

Het Center for International Forest Research (CIFOR) 
publiceert het rapport ‘Justice in the forest’9, dat 
waarschuwt voor sociale negatieve consequenties van 
FLEG-beleid. Omdat de bestaande wetgeving niet altijd 
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de rechten en het welzijn van lokale bevolkingsgroepen 
bevordert, kan een strikte handhaving deze groepen 
benadelen. FLEG-beleid zal dus altijd gebaseerd 
moeten zijn op een multistakeholder proces en 
bestaande regelgeving dient indien nodig te worden 
aangepast.

Europese Unie 
Zeventig Europese bedrijven en brancheorganisaties 
roepen de Europese Commissie op om effectieve 
wetgeving te maken tegen de handel in illegaal hout.

De Europese Commissie schrijft een publieke 
consultatie uit over de opties voor aanvullende EU-
regelgeving om illegaal hout daadwerkelijk van de 
Europese markt te weren. 

Nederland
Milieudefensie publiceert het rapport ‘Van oerwoud 
naar bouwput’, waaruit blijkt dat in de meerderheid 
van de veertig onderzochte bouwprojecten van de 
overheid dubieus hout wordt gebruikt. Ook plant de 
organisatie ‘illegaal’ bomen in Amsterdam, Den Haag 
en Utrecht, timmert het Ministerie van VROM dicht 
met houten planken en biedt de Milieuminister meer 
dan veertigduizend handtekeningen aan van 

Nederlanders die oproepen tot een Europees 
handelsverbod op illegaal hout en een duurzaam 
inkoopbeleid door de Nederlandse overheid.

Greenpeace geeft zich aan bij de politie omdat ze 
illegaal hout heeft gekocht. Dit als testcase voor de 
mogelijkheden om de handel in illegaal hout met 
bestaande wetgeving tegen te gaan. In een overleg met 
Greenpeace over de zaak zegt LNV-minister Veerman 
toe dat hij wil proberen samen met Greenpeace onder 
de bestaande wetgeving de bewijsvoering rond te 
krijgen en dat hij de ngo-studie voor een Europees 
handelsverbod eventueel wil steunen als het een 
aanvulling zou zijn op het bestaande strafrecht. Later 
zal blijken dat de bestaande wetgeving niet voldoende 
is om handelaren in illegaal hout te vervolgen.

In een Tweede Kamer-overleg over hout spreken  
het CDA en de CU zich uit voor een Europees 
handelsverbod op illegaal hout. De SP pleit voor het 
hanteren van omgekeerde bewijslast: handelaren 
moeten aantonen dat het hout legaal is.
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Beleid Nederlandse regering

Staatssecretaris Van Geel kondigt in de Tweede Kamer aan dat hij 
voor het inkoopbeleid van de rijksoverheid de ambitie heeft dat 
in uiterlijk 2010 al het hout dat door de overheid wordt gebruikt, 
duurzaam geproduceerd is. Mocht dat hout niet beschikbaar zijn, 
wat onwaarschijnlijk is, kan ander hout worden gebruikt, dat wel 
legaal moet zijn. 
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vraagt Europese 
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Europese Unie 
Greenpeace en Friends of the Earth Europe publiceren hun 
position paper voor de publieke consultatie van de Europese 
Commissie, waarin zij betogen dat Europese regelgeving die 
verplicht dat alleen legaal hout op de markt wordt gebracht de 
beste optie is voor aanvullende Europese regelgeving tegen 
illegaal hout. Greenpeace vraagt Nederlanders mee te doen aan 
de consultatieronde. Meer dan zevenduizend mensen geven 
gehoor aan de oproep. Milieudefensie en Friends of the Earth 
planten ’s nachts ‘illegaal’ bomen in Brussel. De actie illustreert 
de absurde situatie dat het planten van bomen strafbaar is, 
terwijl de Europese handel in illegaal gekapt hout ongestraft 
blijft. Zij bieden ook een boom aan aan Eurocommissaris  
Dimas van Milieu om aandacht te vragen voor de noodzaak  
van maatregelen om de handel in illegaal hout tegen te gaan.

Uit het Commissie-rapport van de consultatie over opties voor 
aanvullende maatregelen blijkt dat de meeste respondenten de 
huidige bilaterale aanpak alleen niet genoeg vinden. De Com-
missie kondigt aan dat eind 2007 een impact assessment zal 
 worden uitgevoerd over de verschillende opties. 

Nederland
Nederlandse milieuorganisaties bewijzen wederom de aanwezig-
heid van illegaal hout op de Nederlandse markt. 
•  Milieudefensie publiceert het rapport ‘Illegaal gekapt hout uit 

Kameroen op de Nederlandse markt’, dat bewijs levert voor 
illegale houtkap door Kameroenese bedrijven en de aankoop 
van dit hout door Nederlandse houthandelaren. 

•  Greenpeace publiceert ‘Partners in Crime - How Dutch timber 
traders break their promises, trade illegal timber and fuel 
 destruction of the Paradise Forests’, en voert actie bij een 
 Gelderse houthandelaar, die handelt in illegaal Chinees 
 multiplex. Ook ‘blindeert’ Greenpeace het Ministerie van  
LNV met het illegale multiplex. 

•  Greenpeace en Milieudefensie publiceren het rapport ‘Shut 
the door on illegal merbau’, dat aantoont dat op grote schaal 
 illegaal hout wordt gebruikt in vloeren en deuren die op de 
Nederlandse markt worden verkocht. 

Nederlandse ngo’s geven bovendien aan dat de geplande VPA’s 
slechts 3,4 procent van de totale EU-import van houtproducten 
omvatten. Dit is mager, aangezien 62 procent van de totale EU-
import uit risicogebieden afkomstig is. De VPA’s alleen zijn dus 
niet voldoende.

Nederlandse maatschappelijke organisaties en de houtsector 
bieden LNV-minister Verburg een gezamenlijke oproep aan, 
waarin zij de minister vragen zich hard te maken voor Europese 
wetgeving die de handel in illegaal hout verbiedt. De oproep is 
een herhaling van het gezamenlijke initiatief uit 2004. 

Tijdens het Algemeen Overleg (AO) over hout in de Tweede 
 Kamer zegt minister Verburg toe zich in de Landbouwraad hard 
te maken voor wetgeving die de handel in illegaal hout verbiedt. 
Voorafgaand aan het AO vindt een bijeenkomst plaats waarin  
de Kamer zich door alle stakeholders laat informeren over de 
handel in illegaal hout. 
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Illegale houtkap in  
beschermde gebieden

Ook natuurgebieden zijn niet veilig voor 
illegale houtkap. Dit blijkt uit het  UNEP-
rapport ‘The last stand of the orangutan’, 
dat aantoont dat beschermde  ge-
bieden in Indonesië op grote schaal 
illegaal worden geëxploiteerd. Uit 
het onderzoek blijkt dat in 34 van 
de 41 onderzochte parken, die een 
belangrijke habitat vormen voor de 
met uitsterven bedreigde orang-oetan, 
illegale houtkap heeft plaatsgevonden. 
Het rapport concludeert dat 98% van 
het Indonesische laagland regenwoud 
in 2022 zal zijn verdwenen en dat veel 
beschermde gebieden mogelijk al in 
2012 ernstig zullen zijn aangetast. 

Beleid Nederlandse regering

Minister Verburg neemt het initiatief om FLEGT op de agenda van de 
Landbouwraad te zetten en vraagt de Commissie om zo spoedig mogelijk de 
aangekondigde impact assessment uit te voeren en een voorstel te maken voor 
een set van juridische maatregelen, die WTO-proof zijn om de handel in illegaal 
hout tegen te werken. In haar voorstel verwijst de minister naar de oproepen 
vanuit maatschappelijke organisaties en de houtsector voor aanvullende 
maatregelen en naar het conceptwetsvoorstel van Van Den Biesen Advocaten. 
Letland, Hongarije en Polen ondersteunen het voorstel.
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‘We must remember: extinction is forever. We cannot wait until the degradation 
of ecosystems reaches a point of no return. Scientists are not exaggerating when 
they refer to the 6th great planetary extinction. We have to find a way of living 
in a sustainable harmony with nature. We have a moral obligation to be careful 
stewards of the planet for future generations.’ Barroso, President van de Europese 
Commissie, speech tijdens de CBD.

Wereldwijd
De Verenigde Staten passen hun wetgeving tegen de 
illegale handel in wilde planten en dieren, de Lacey Act, 
aan. Hierdoor valt hout onder de wet en wordt het 
strafbaar om in hout te handelen dat in strijd met 
buitenlandse wetgeving voor de bescherming van 
planten is verkregen. Importeurs zijn verplicht een 
bewijs van land van herkomst te overleggen. Vóór  
deze uitbreiding werd de Lacey Act al vaak als 
voorbeeld gebruikt voor een mogelijke vorm voor  
een Europees handelsverbod. Met deze aanpassing  
is de voorbeeldfunctie nog sterker.

Europese Unie 
In Europa voeren maatschappelijke organisaties de 
druk op voor een Europees verbod op de handel in 
illegaal hout: 
•  Milieudefensie publiceert het rapport ‘Van oerwoud 

naar bouwhout’, waarin wordt aangetoond dat in 
door EU gefinancierde bouwprojecten hout is 
 gebruikt zonder bewijs van duurzaamheid of 
 legaliteit. Het hout is afkomstig van houtkapbedrij-
ven waarvan bekend is dat zij illegaal kappen en/of 
uit gebieden waar illegale houtkap op grote schaal 
voorkomt. Milieudefensie biedt het rapport aan aan 
Eurocommissaris Dimas (Milieu). 
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•  Greenpeace voert naar aanleiding van haar  
rapport ‘A future for forests’, over illegale houtkap in 
de Amazone, in Frankrijk actie tegen de import van 
illegaal hout. Ook presenteert Greenpeace de op-
roepen voor Europese wetgeving tegen de handel in 
illegaal hout van 125.000 burgers uit heel Europa 
aan de Europese Commissie. 

•   Greenpeace, ICCO en Milieudefensie geven de 
Eurocommissarissen een agenda cadeau met op 
elke bladzijde de datum 10 september, de dag 
waarop de Europese Commissie zal stemmen over 
Europese aanvullende maatregelen tegen de handel 
in illegaal hout. Verder uitstel zou onaanvaardbaar 
zijn, gezien het tempo van ontbossing wereldwijd. 

De Europese vereniging van hardhout handelaren 
(UCBD) en enkele bedrijven sturen brieven aan de 
Europese Commissie met de oproep om zonder verder 
uitstel sterke wetgeving tegen de handel in illegaal 
hout in te voeren. 

De Europese Commissie presenteert, na zes jaar debat, 
haar voorstel voor aanvullende maatregelen tegen de 
handel in illegaal hout. Het voorstel is erg zwak; maat-
schappelijke organisaties verwachten niet dat het zal 
bijdragen aan het weren van illegaal hout van de Euro-
pese markt. Goede punten in het voorstel zijn het feit 
dat het een breed spectrum aan houtproducten omvat, 
inclusief papier en plaatmateriaal, en dat ook illegale 
houtkap binnen de grenzen van de EU wordt aange-
pakt. Maatschappelijke organisaties pleiten ervoor om 
het voorstel aan te scherpen. Er moet volgens hen een 
sterke standaard voor legaliteit komen, die bossen en 
biodiversiteit beschermt en de rechten van inheemse 
en lokale bevolking respecteert. Ook moet het strafbaar 
zijn om illegaal gekapt hout te importeren, verhande-
len en bezitten; bedrijven moeten geloofwaardig bewijs 

aanleveren voor de legaliteit van het door hen verhan-
delde hout. Er moeten ook regels worden opgesteld 
voor een betrouwbaar traceringsysteem voor de hout-
keten. Lidstaten dienen het mandaat te krijgen om 
houtproducten te controleren en overtreders te 
 veroordelen. De uitzondering voor hout dat wordt 
 toegepast om energie op te wekken, moet uit het 
 voorstel verwijderd worden.
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Europese Unie
Milieudefensie publiceert het rapport ‘Cana Bois: 
 Plundering protected areas in Cameroon for the European 
market’, dat bewijs levert voor grootschalige illegale 
houtkap voor houtproducten bedoeld voor de Europese 
markt. Dit terwijl de EU en Kameroen dit jaar een VPA 
willen afsluiten, waardoor alleen nog aantoonbaar 
 legaal hout mag worden verhandeld tussen Kameroen 
en Europa. Het rapport is aanleiding voor een geza-
menlijke missie naar het gebied van Milieudefensie, 
vertegenwoordigers van Afrikaanse houtproducenten 
en Europese houthandelaren. De organisaties vinden 
dat de EU haast moet maken met het nemen van 
 maatregelen tegen de handel in illegaal hout; hout-
producenten en handelaren die wél maatschappelijk 
verantwoord willen ondernemen, lijden onder de 
 illegale handel, die de prijzen drukt.

Friends of the Earth Europe en WWF doen onderzoek 
onder de Europese bevolking, waaruit blijkt dat meer 
dan negentig procent van de bevolking zeker wil weten 
dat het hout dat zij koopt legaal is geproduceerd en 
staat achter strengere Europese wetgeving. Uit het 
onderzoek blijkt dat ook bijna negentig procent van de 
ondervraagde Nederlanders van mening is dat er snel 
Europese wet- en regelgeving moet komen, inclusief 
straffen voor overtreders. 

De EU heeft VPA’s afgesloten met de Republiek  
Congo en Ghana. Onderhandelingen met Indonesië, 
Kameroen, Liberia en Maleisië lopen. Met de door-
voerlanden China en Vietnam wordt gesproken over 
systemen om het VLS hout te promoten. Met de 

 Centraal-Afrikaanse Republiek en Gabon vinden  
 ‘pre-onderhandelingen’ plaats. Andere landen hebben 
interesse getoond in een VPA.

De milieucommissie van het Europees Parlement 
neemt een aantal amendementen aan op het wetsvoor-
stel van de Commissie, waardoor het voorstel sterk 
 verbetert. De volgende punten worden onder meer 
 versterkt: alle Europese houthandelaren worden ver-
plicht om de legaliteit van het door hen verhandelde 
hout te controleren, alle houthandelaren in de handels-
keten worden verantwoordelijk, er komt een Europees 
systeem voor sancties en boetes en de situatie in de 
landen van  herkomst, op het gebied van lokale bevol-
kingsgroepen en biodiversiteit, wordt versterkt. Het 
Europees  Parlement neemt tijdens de plenaire vergade-
ring het verbeterde wetsvoorstel aan. 

De discussies in de werkgroepen van de Landbouwraad 
verlopen moeizaam. De lidstaten hebben uiteenlopen-
de standpunten en er wordt moeilijk overeenstemming 
bereikt over de hete hangijzers als: uitzonderingen 
voor Europese boseigenaren, de reikwijdte van de toe-
pasbare wetgeving in producentenlanden, het strafbaar 
stellen van de handel in illegaal hout en welke organi-
saties de monitoring gaan uitvoeren. Het Verenigd 
 Koninkrijk lanceert een voorstel om de handel in 
 illegaal hout ook daadwerkelijk strafbaar te maken en 
zoekt daarvoor steun bij andere lidstaten. In de Tweede 
Kamer wordt een motie aangenomen, op initiatief van 
de SP die vereist dat de handel in illegaal hout onder 
FLEGT strafbaar wordt gesteld. Minister Verburg wil 
zich hiervoor inzetten, maar stelt wel dat dit internatio-
naal geregeld moet worden. 
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Een groep van dertig Europese bedrijven ondertekent een Industry Statement 
over FLEGT, waarin zij het Europees Parlement en de lidstaten vragen om het 
voorstel van de Commissie op de volgende punten aan te scherpen: het moet 
strafbaar worden om in illegaal hout te handelen, alle relevante wetgeving uit 
de producentenlanden, inclusief de wetgeving over de rechten van de lokale en 
inheemse bevolking, moet worden meegenomen, en de wetgeving moet álle 
houtproducten omvatten. 

Bedrijfsleven wil sterke Europese regelgeving
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Uit dit rapport blijkt hoe lang effectieve Europese maatregelen tegen de handel in 
illegaal hout al op zich laten wachten. Bijna twintig jaar zijn verstreken sinds begin 
jaren negentig de eerste rapporten over illegale houtkap werden gepubliceerd. 

Europa is al jaren bezig om illegale houtkap en de 
handel in illegaal hout aan banden te leggen. Een 
moeizaam en traag proces. Jaar in jaar uit oefenen 
maatschappelijke organisaties, zowel milieu- als 
ontwikkelingsorganisaties, druk uit op de Europese 
Unie, haar lidstaten en het Europees Parlement. Zij 
bewijzen de omvang en de ernst van illegale houtkap 
en de handel in illegaal hout, komen met concrete 
voorstellen voor regelgeving.

Ook bedrijven hebben zich in de loop der jaren  
geroerd en geven aan goede wetgeving te willen. 
Milieuorganisaties, ontwikkelingsorganisaties en 
bedrijven hebben de laatste jaren steeds meer 
samengewerkt om de politiek te overtuigen van het 
belang van wetgeving en pleiten voor strenge Europese 
regelgeving. Telkens neemt de EU kleine stappen in  
de richting van een effectief Europees programma.  
Nu, bijna twintig jaar nadat de eerste rapporten over 
illegaal hout werden gepubliceerd, ligt er eindelijk een 
ferm voorstel van het Europees Parlement voor een 
Europees verbod op de handel in illegaal hout. 

Deze maand zou de Landbouwraad wetgeving om de 
handel in illegaal hout te stoppen bespreken. De Raad 
had een volgende stap kunnen zetten in het stopzetten 
van de medeplichtigheid van Europa aan de illegale 

houtkap en handel in illegaal hout. Echter, de 
bespreking van het wetsvoorstel wordt wederom 
uitgesteld en het is ongewis wanneer nu het voorstel 
door de landbouwministers wordt besproken. 

Wat wil Greenpeace?
Greenpeace vindt verder uitstel onacceptabel en vraagt 
LNV-minister Verburg om het tegengaan van illegaal 
hout haar prioriteit te maken. Gezien het belang dat de 
opeenvolgende ministers van LNV in de afgelopen 
jaren hebben gezegd toe te kennen aan goede 
wetgeving, verwacht Greenpeace dat Verburg zich  
nu echt hard gaat maken voor dit onderwerp.

Het is overduidelijk dat Europese lidstaten nog sterk 
verdeeld zijn over dit onderwerp; politiek leiderschap  
is broodnodig om het wetsvoorstel door de Landbouw-
raad te loodsen. Daarom vraagt Greenpeace de minis-
ter zich in te zetten om haar Europese collega’s bij de 
les te houden, en daarmee te zorgen voor voldoende 
draagvlak in de Landbouwraad voor snelle besluit-
vorming en voor een effectief Europees handelsverbod 
op illegaal hout. De Landbouwraad zou het voorstel 
van de Commissie inclusief de aanvullingen van het 
Europees Parlement aan moeten nemen. 
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Uit dit rapport wordt 
duidelijk waarom deze 
wetgeving er moet 
komen:
•  Wetgeving is nodig 

Uit verschillende onderzoeken is in de loop van de 
jaren gebleken dat de EU met bestaande wetgeving 
illegaal hout niet kan bestrijden. Nieuwe wetgeving 
is noodzakelijk wil de EU haar medeplichtigheid in 
de handel in illegaal hout stoppen.

•  Wetgeving is een noodzakelijke aanvulling 
Vrijwillige en/of bilaterale maatregelen zoals de 
FLEGT Voluntary Partnership Agreements (VPA’s) 
kunnen een nuttige, maar geen waterdichte 
bijdrage leveren aan het tegengaan van illegale 
houtkap en de handel in illegaal hout. Deze 
bilaterale afspraken tussen de EU en hout-
producerende landen gaan niet per definitie over 
alle houtproducten. Bovendien is het mogelijk om 
indirect, via een ander land, toch illegaal hout te 
verhandelen. Ook zijn er slechts VPA’s met een 
klein aantal producentenlanden afgesloten; zij 
hebben dus maar een beperkt geografisch bereik. 

•  Wetgeving is mogelijk 
Een Europees verbod op de handel in illegaal hout 
kan ‘WTO-proof’. Het is mogelijk om de wetgeving 
op zo’n manier in te richten dat het handelsverbod 
niet strijdig is met de regels van de WTO. Een 
houthandelaar zou dan aansprakelijk en strafbaar 
worden onder nationale wetgeving in Europese 
landen. De bewijslast voor legaliteit wordt bij alle 
spelers in de houtketen gelegd.

•  Wetgeving kan rekenen op een groot 
maatschappelijk draagvlak 
De afgelopen jaren is er vanuit verschillende 
sectoren uit de Europese samenleving gevraagd om 
een Europees verbod op de handel in illegaal hout. 
Niet alleen maatschappelijke organisaties, maar ook 
het bedrijfsleven, de bevolking, het Europees 
Parlement en de Tweede Kamer hebben zich 
uitgesproken voor een Europees handelsverbod. 
Kortom, er is geen enkele reden tot verder uitstel.
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Bijlage: 

Definities illegaal hout en 
conflicthout
Illegaal hout is hout dat is gekapt, vervoerd, verwerkt, gekocht of verkocht  
in strijd met nationale, regionale of lokale wet- en regelgeving. Er worden 
twee vormen van illegaliteit onderscheiden: illegale activiteiten in het bos  
en illegale activiteiten tijdens handel en transport. Hieronder vallen onder 
andere de volgende activiteiten:

• meer kap dan toegestaan
• kap van beschermde boomsoorten
• kap van andere dan toegestane soorten
• kap buiten eigen concessie
•  kap in beschermde zones binnen de concessie (zoals langs rivieren,  

op hellingen etc)
• kap in beschermde gebieden
• kap van te grote of te kleine stammen
• kap zonder geldige vergunning
• kap zonder aan de nationaal vastgestelde compensatie te voldoen
• handel in hout waarvan export aan banden is gelegd
• handel in illegaal gekapt of verkregen hout 
• belastingontduiking
• incorrecte rapportage (van bv. soorten, waarde, volumes)
• het illegaal verkrijgen van concessies (zoals d.m.v. omkoping)

Een nog ernstigere categorie hout betreft conflicthout; hout dat op enig 
moment in de handelsketen is verhandeld door bewapende groepen, zoals 
rebellen, reguliere soldaten of regeringsinstanties, hetzij om conflicten te 
laten voortduren of om persoonlijke winst of voordeel uit de conflictsituatie 
te behalen. 
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