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Forest Crime:
Korindo en de handel in illegale multiplex

uit het Indonesische regenwoud

‘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 Prakosa, Indonesische Minister van Bosbouw, 26 Januari 2003

From 1985 to 2001 Kalimantan’s protected lowland forests declined by more
than 56%. Even uninhabitated frontier parks are logged to supply
international markets’
Science Magazine, 13th February 2004

Samenvatting

Illegale houtkap is een belangrijke oorzaak van de vernietiging van oerbossen overal ter
wereld. Illegale houtkap leidt niet alleen tot bosdegradatie en verlies van biodiversiteit, maar
heeft eveneens te maken met schending van mensenrechten en georganiseerde misdaad.
Illegale houtkap heeft een negatieve impact op de duurzame ontwikkeling van de
producerende landen en ondermijnt bovendien de handel in hout uit legale en verantwoorde
bronnen. De Wereldbank schat dat overheden jaarlijks ongeveer 10 – 15 miljard US $ aan
inkomsten mislopen door illegale handel in hout.1

Nergens is de situatie zo ernstig als in Indonesië. Ondanks internationale aandacht van
media, politiek en industrie gaat de vernietiging van de regenwouden van Indonesië
onverminderd verder. Zelfs wanneer uit inspecties van de Indonesische overheid blijkt dat
Indonesische bedrijven illegaal gekapt hout in hun productieprocessen gebruiken, wordt
nauwelijks actie tegen hen ondernomen. Dit als gevolg van politieke corruptie en de macht
van de houtindustrie.

Momenteel werkt de Europese Commissie aan de voorbereiding van initiatieven om de strijd
aan te gaan tegen de illegale houtkap en de handel in producten afkomstig van illegale
houtkap. Dit in het kader van het zogenaamd FLEGT’ action plan2. In de komende herfst
zullen de lidstaten hieromtrent verschillende belangrijke beslissingen nemen. Ook binnen de
Europese houtsector zijn initiatieven gelanceerd om bedrijven op te sporen die legaal hout op
de markt kunnen leveren, aanvankelijk met de focus op Indonesische bedrijven.

Deze ontwikkelingen geven de indruk dat politici en de houtsector in de EU het probleem van
illegale houtkap serieus behandelen. Ondertussen toont Greenpeace-onderzoek aan hoe
houtimporteurs uit Europa multiplex importeren van bedrijven waarvan geweten is dat zij
betrokken zijn bij de handel in illegaal gekapt hout in Indonesië

                                                     
1 Quoted by UK Foreign and Commonwealth office, letter to Win Griffiths MP, 6 May 2003.
2 Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT)



Bossen en hun biodiversiteit in Indonesië

‘[Indonesia] is almost certainly undergoing a species extinction spasm
of planetary proportions.’
World Bank, 20013

Wereldwijd vormt Indonesië ongeveer 1,3% van de globale landoppervlakte. Op de
eilandengroep, bestaande uit ongeveer 17.000 eilanden, komen tropische bossen met een
unieke biodiversiteit voor. Deze tropische regenwouden vertegenwoordigen ongeveer
10 % van de nog resterende bosoppervlakte op onze aardbol, en worden in oppervlakte enkel
geëvenaard door de tropische wouden van Brazilië en het Congo-bekken.4

Indonesië is één van de twee landen in de wereld met de hoogste biologische diversiteit. 25%
van de werelds gekende vissoorten, 17% van de vogelsoorten, 16% van de reptielen- en
amfibieënsoorten, 12% van de zoogdieren en 10% van de plantensoorten komen hier voor.5

De meerderheid van deze soorten zijn afhankelijk van het bos voor hun overleving. Maar
deze bossen zijn echt in gevaar, samen met soorten zoals de met uitsterven bedreigde orang
oetan.

De Indonesische houtverwerkende industrie is gebaseerd op het massale 'uitverkopen' van
's lands regenwouden. De bosvernietiging is er tijdens de jaren 90 verdubbeld en bereikte
een piek van 3,8 miljoen hectaren in 2000.6 Geschat wordt dat ongeveer 90% van alle
houtkap in Indonesië illegaal is!7 De vernietiging van de regenwouden van Indonesië wordt
verder aangewakkerd door de internationale vraag naar goedkope houtproducten. De EU is
de vierde grootste importeur ter wereld van Indonesische multiplex.

Korindo en multiplex aan boord van de MV Greveno

De Korindo groep is gevestigd in Jakarta, hoofdstad van Indonesië. Het bedrijf produceert
onder meer multiplex en papier.

Het vrachtschip MV Greveno is geladen met multiplex afkomstig van de Ariabima Sari fabriek.
Deze fabriek bevindt zich in Central Kalimantan, op het Indonesische deel van het eiland
Borneo. De lading is bestemd voor houtbedrijven uit België, Frankrijk, Nederland en Groot-
Brittannië. Het wordt geïmporteerd door Fepco, een agent gevestigd in België.

De Indonesische overheid heeft aangetoond dat de Ariabima Sari fabriek illegaal hout
gebruikt. In 2002 en 2003 inspecteerde het Indonesische Bosdepartement  acht
houtbedrijven. Daarbij werd onder meer de Ariabima Sari fabriek gecontroleerd, in mei 2003.
Tijdens die controle werden illegale stammen gevonden in de Ariabima Sari fabriek. Deze
stammen waren geleverd door de Rasyid familie, zogenaamde “timber barons” waarvan
algemeen geweten is dat zij illegaal gekapt hout kopen uit Tanjung Puting Nationaal park (in
Kalimantan).8

                                                     
3 World Bank Report, Indonesia: Environment and Natural Resource Management in a Time of
Transition, Washington DC.
4 John McCarthy, Decentralisation and Forest Management in Central Kalimantan, case studies, CIFOR,
2001
5 Uma Lele, Managing Global Resources: Challenges of Forest Conservation and Development, World
Bank series on Evaluation and Development, Vol 5, 2001
6 Sustainable Forest Management as the Basis for Improving the Role of the Forestry Sector, Pak Boen
M. Purnama, Department of Forestry, 2003.
7 See pg 9 of Greenpeace, ‘Partners in Crime’, June 2003
8 See for example http://www.eia-international.org/cgi/reports/report-files/media66-1.pdf



In 2003 werd de Belgische federatie van de houtinvoerhandel en verschillende individuele
bedrijven ingelicht over de problematiek in Indonesië, waaronder ook over de problemen met
de Korindo groep. Ook de houtsector in Groot-Brittannië was al in 2003 op de hoogte van het
feit dat illegale stammen werden aangetroffen bij een inspectie van het bedrijf Korindo door
de Indonesische overheid.9

Sinds de inspectie waarbij werd aangetoond dat Korindo’s Ariabima Sari fabriek illegale
stammen heeft ontvangen, werd door de Indonesische autoriteiten nauwelijks nog actie
ondernomen tegen de groep Korindo of tegen de Ariabima Sari fabriek. Sinds dat moment
blijkt dat de illegale houtkap in het Tanjung Puting Nationaal park nog is verergerd.

De Ariabima Sari fabriek produceert bovendien meer dan hetgeen wettelijk is toegelaten. De
fabriek kan volgens Indonesische wetgeving (PP 13, 1995) maximaal 86.500 m³ multiplex
produceren. Maar in 2002, het laatste jaar waarvoor gegevens van Korindo beschikbaar zijn,
produceerde het bedrijf meer dan 143.500 m³ - ongeveer 65% meer dan de toegelaten
productie.10

De Korindo groep bezit meerdere fabrieken in Indonesië. Drie van de zes grootste fabrieken
produceren meer multiplex dan wettelijk toegelaten volgens Indonesische wetgeving. Alle zes
fabrieken hebben hout aangekocht afkomstig uit gebieden waarvoor “land clearance
permits11” zijn afgeleverd, hoewel deze praktijken door de Indonesische overheid niet meer
toegelaten zijn sinds maart 2002 (PP 34, 2001).12

In de zomer van 2003 werd de Korindo groep benaderd door de Tropical Forest Trust, in het
kader van een initiatief van de Britse houtsector om de legaliteit van het hout te bepalen van
bedrijven die de Britse markt bevoorraden. Maar Korindo weigerde deel te nemen aan dit
initiatief.

Tanjung Puting Nationaal Park

Korindo’s Ariabima Sari’s fabriek ligt dichtbij de westelijke grens van Tanjung Puting
Nationaal park. Het Tanjung Puting Nationaal Park is door de Verenigde Naties erkend als
Biosfeer reservaat en is het grootste beschermde moerasbos in Zuidoost Azië. Het nationaal
park bevindt zich in Centraal Kalimantan, op het Indonesische deel van het eiland Borneo.
Het park strekt zich uit over een gebied van ruim 400.000 hectare. In Tanjung Puting komt
een brede waaier aan biotopen voor zoals turfmoerasbossen en mangrovebossen.

In het park komen 220 vogelsoorten voor en negen soorten apen waaronder de met
uitsterven bedreigde orang oetan. Als de bosvernietiging aan het huidige tempo verder gaat,
zou de orang oetan in 2025 in het wild uitgestorven kunnen zijn.13 Ongeveer 45% van het
Tanjung Puting Nationaal Park is al gedegradeerd.14. Grote delen van het park zijn nu
gefragmenteerd door illegale constructies zoals rails voor het transporteren van stammen,
wegen, kanalen, stapelplaatsen en kampen waar de houthakkers verblijven.

Uit een artikel in Science magazine van februari 2004 blijkt dat de omvang van de
bosvernietiging in de Indonesische beschermde gebieden ernstig wordt onderschat. Nog heel
wat hout van hoge kwaliteit is te vinden in die beschermde gebieden en bijgevolg wordt er

                                                     
9 Presentation by Director of Indonesian Department of Forestry to UK timber traders, June 4th 2003
10 Submissions by Korindo to Indonesian Department of Forestry. The actual production is some 165%
of that allowed under Indonesian law.
11 Land clearance permits, zijn vergunningen afgeleverd op sub-provinciaal niveau, waarbij
alle vegetatie mag verwijderd worden. Het bos ruimt dan baan voor ander landgebruik.
12 Korindo mill submissions to Department of Forestry.
13 WWF estimate, Press release ‘Orang-utans face extinction’ 12th January 2004. Borneo and
Sumatra, home to the world's last orang-utans, have lost 90 per cent of their populations over
the past 100 years
14 Saving pongo, Tempo Magazine, 23rd February 2004



heel wat illegaal gekapt. Tussen de 86 en 93% van de houtverwerkende bedrijven die hout uit
de beschermde gebieden gebruikten, produceerden voor de internationale markt.15

Indonesische industrie ontkent het probleem

In een poging om de enorme overexploitatie van de regenbossen in Indonesië tegen te gaan,
heeft de overheid het jaarlijks toegelaten kapvolume voor de houtindustrie in primaire bossen
ernstig  teruggeschroefd. In 2003 bedroeg het jaarlijks toegelaten kapvolume nog 6,9 miljoen
m³, in 2004 is dit nog 5,7 miljoen m³. Maar zonder een vergelijkbare vermindering van de
vraag naar hout, wordt een groot deel van het terugschroeven van het kapvolume
'opgevangen' door hout uit illegale bronnen.

Binnen de Indonesische overheid is er onenigheid over deze zaak. Terwijl sommigen de
omvang van deze crisis duidelijk erkennen, hebben anderen recent nog duidelijk geprobeerd
de illusie te bestendigen dat de huidige houthandel met Indonesië wel degelijk verder kan
worden gezet. Zo werd eind 2002 BRIK (Forest Revitalization Body') in het leven geroepen
door de Indonesische Ministers van bosbouw en industrie & handel. BRIK wordt bestuurd
door de industrie zelf. Het orgaan controleert of houtverwerkende bedrijven die hun producten
willen exporteren legale bronnen gebruiken, en levert vervolgens exportcertificaten aan deze
bedrijven af. De Minister van Bosbouw beweerde in februari 2004 dat 'de goedkeuring van
BRIK enkel gegeven wordt aan Indonesische exportbedrijven die enkel legaal hout gebruiken
en/of verhandelen.' Maar nadat de inspectie van het Ministerie van bosbouw in de Ariabima
Sari fabriek in 2003 had aangetoond dat de fabriek illegale stammen gebruikt, heeft ze toch
een nieuwe exportcertificaat gekregen. Daardoor is de fabriek in staat zijn export verder te
zetten.

De politieke eisen van Greenpeace

Om de handel in illegaal hout vanuit producerende landen zoals Indonesië te stoppen, is
dringend actie nodig om illegaal hout van de internationale markt te bannen.

In diverse internationale fora hebben de EU en de EU-lidstaten zich herhaaldelijk
geëngageerd om de strijd aan te gaan tegen de illegale houtkap en voor een betere naleving
van de boswetgeving wereldwijd.

Op de recente bijeenkomst in het kader van het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (CBD),
zijn de landen die formeel partij zijn van dit verdrag, waaronder de EU en zijn lidstaten,
overeengekomen om ‘individueel en collectief verdere stappen te ondernemen in het
beteugelen van de illegale exploitatie en handel in natuurlijke rijkdommen, in het bijzonder
van bestaande beschermde gebieden en van gebieden die van ecologisch belang zijn voor
het behoud van de biodiversiteit.’16

Om aan deze engagementen te voldoen, moeten de Europese Commissie en de EU-
lidstaten, in het kader van het Europese actieplan tegen illegaal hout (FLEGT):
• Een Europese wetgeving ontwikkelen waardoor de import van en handel in illegaal

gekapt hout en houtproducten als een misdaad wordt beschouwd. Dit is een absolute
prioriteit

.
Daarnaast moet ook werk gemaakt worden van:
• Het versterken van bestaande nationale en Europese wetgeving en beleid rond

witwassen van geld;

                                                     
15 Curran et al, ‘Lowland forest loss in protected areas of Indonesian Borneo’, Science, Vol 303, 13th

February 2004
16 ‘individually and collectively, to take further steps in curbing the illegal exploitation and trade of
resources, particularly from existing protected areas and from areas of ecological importance for
biodiversity conservation’. Text from final Declaration of Conference of the parties, CBD meeting,
Malaysia, February 2004.



• De verzekering dat voor alle overheidsaanbestedingen alleen maar hout wordt gebruikt
afkomstig van legale en verantwoorde bronnen;

• Het ontwikkelen van een Europese Verordening waarbij een vrijwillig
vergunningensysteem wordt opgezet voor het identificeren van legaal hout dat op de
Europese markt komt;

• Onderhandelingen over partnerschappen met zoveel mogelijk producerende landen om
hen bij te staan in de strijd tegen illegale houtkap;

• Het toekennen van voldoende fondsen voor de strijd tegen illegale houtkap en de handel
in illegaal gekapt hout.

Handel

De handel in illegaal hout ondermijnt verantwoord bosbeheer, creëert oneerlijke concurrentie,
destabiliseert de internationale markt en ondermijnt de Europese bedrijven die wel op een
verantwoorde manier willen handel drijven. Houtimporteurs moeten daarom :
• Onmiddellijk hun contracten beëindigen met Korindo en andere bedrijven waarvan is

aangetoond dat zij illegaal hout gebruiken;
• Het gebruik van FSC-gelabeld hout promoten;
• Voorstellen voor nieuwe wetgeving ondersteunen. Deze wetgeving moet het op Europees

niveau mogelijk maken dat import van en handel in hout van illegale bronnen als misdaad
wordt beschouwd.

• 

Voor meer info
Over de crisis in de Indonesische bossen, zie ‘Partners in Crime: A Greenpeace Investigation
of the links between the UK and Indonesia’s timber barons’, onder meer beschikbaar op de
website  www.saveordelete.com.


