
Belgische houtinvoerders mee verantwoordelijk voor illegale houtkap in de laatste
oerwouden

Op 15 juni vindt de jaarvergadering plaats van de Belgische Federatie van de Houtinvoerhandel.
Ongetwijfeld wordt er ook deze keer gekeuveld over “illegale houtkap”. Illegale houtkap leidt
wereldwijd tot grote sociale conflicten en ecologische schade. Houtproducerende landen lopen
hierdoor jaarlijks 10 tot 15 miljard dollar mis aan belastingsinkomsten. Belgische
houthandelaars importeren op grote schaal hout uit regio's waar illegale kap crisisproporties
aanneemt. Het probleem is bekend maar om illegaal hout van onze markt te weren, is meer nodig
dan vage beloftes waarmee de Belgische houthandelaars al jaren tijd proberen te winnen.

Recente studies tonen aan dat een groot deel van de productie in belangrijke houtproducerende landen
zoals Brazilië, Indonesië, Kameroen en Gabon op illegale wijze gebeurt. Illegale houtkap is de laatste
vijf jaar uitgegroeid tot een thema dat op de hoogste politieke niveaus wordt behandeld. In 2000
kondigden de acht rijkste industrielanden een actieplan aan om van de strijd tegen illegale houtkap een
topprioriteit te maken. De Europese Unie maakte twee jaar geleden plannen bekend om illegaal hout
van haar markt te weren. En ook in het jongste federaal regeerakkoord van de Belgische regering werd
de strijd tegen de handel in illegaal gekapt hout als programmapunt opgenomen.

De politieke aandacht voor dit thema in België komt niets te vroeg. Greenpeace voert al jaren overleg
met de Belgische houtbedrijven over mogelijke maatregelen om illegaal gekapt hout te weren. De
respons van de houtsector is tot dusver zeer teleurstellend, zelfs in die mate dat moet worden getwijfeld
aan hun wil en capaciteit om zonder politiek optreden tot oplossingen te komen. Gegevens over illegale
houtkap worden in twijfel getrokken en er wordt gesuggereerd dat enkel maatregelen in de
productielanden zélf de illegale houtkap kunnen stoppen. Intussen gaan Belgische houtimporteurs
ongestoord door met de invoer van illegaal gekapt hout. 

België importeert bijvoorbeeld grote hoeveelheden Indonesisch hardhout, en dat terwijl ruim 80 % van
de Indonesische houtproductie illegaal is. Experts van de Wereldbank voorspellen tegen 2010 het einde
van het Indonesisch laaglandregenwoud in Sumatra en Borneo. Door illegale kap verliest Indonesië
elke minuut US $ 6700 aan inkomsten ! Het terras in Bangkirai-hout dat u hebt gekocht, kan afkomstig
zijn van een illegale exploitatie in één van de laatste Orang Oetan-reservaten in Indonesië. De
“Maleisische” meranti voor uw vensterramen werd mogelijk illegaal gekapt in Indonesië en naar
Maleisië gesmokkeld. Hoe durven Belgische bedrijven beweren bezorgd te zijn om illegale houtkap
terwijl ze niet eens de moeite doen hun handel in Indonesisch hout in vraag te stellen ? 

De Indonesische Minister van Bosbouw stelde 2 jaar geleden onomwonden dat het gevecht tegen de
illegale houtkap in zijn land nooit kan gewonnen worden zolang importerende landen bereid bijven
illegaal hout aan te kopen. De minister vond ook dat de handel in illegaal gekapt hout als een criminele
activiteit moet worden beschouwd. 

Dergelijke noties zijn bij de Belgische houtimporteurs absoluut nog niet doorgedrongen : onze markt
wordt overspoeld met hout uit probleemgebieden. Belgische houthandelaars schrokken er niet voor
terug illegaal hout uit Liberia aan te kopen, wetende dat er met de inkomsten uit de houthandel
oorlogswapens werden aangekocht. Evenmin schrikken importeurs ervoor terug om teak uit Birma in
België te verhandelen. Dat deze handel een bijzonder brutale militaire junta op de been houdt die de
Birmaanse bevolking verdrukt, staat niet te lezen in reclamefolders voor teak tuinmeubelen. 

Greenpeace signaleert dergelijke problemen al jaren aan de Belgische houtinvoerders en roept hen op



hun verantwoordelijkheid te nemen. Zo is er al enkele jaren hout op de markt met een FSC-label, het
enige label op de Belgische markt dat aan de consument garanties geeft dat hout afkomstig is uit
verantwoord bosbeheer. Inmiddels hebben heel wat bedrijven FSC-gelabeld hout in de rekken. Maar
die kleine stapel gelabeld hout dient te vaak als schaamlapje om de handel in hout van dubieuze
herkomst ongestoord verder te zetten. Houtimporteurs die het ernstig menen met de afbouw van illegale
houtstromen dienen meer te doen. Zij moeten hun leveranciers permanent evalueren en contracten met
leveranciers betrokken in illegale houtkap te staken. Naar hun klanten toe promoten zij de aankoop van
hout uit verantwoord bosbeheer.  

Hoedanook het politieke debat in België om de handel in illegaal gekapt hout te weren zal enkel aan
belang winnen. Met of zonder de medewerking van de bedrijven. De houtsector heeft er dan ook alle
belang bij die maatregelen niet verder af te wachten maar nu eindelijk zélf werk te maken van een
geloofwaardig actieplan. 
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