
Persbriefing : 
Roofbouw uit Papua Nieuw Guinea ook in multiplex 

voor de Belgische markt.
‘De overweldigende conclusie is dat de houtmagnaten actiever zijn dan ooit in Papua Nieuw Guinea. Ze  
kunnen er gewoon hun gang gaan. Sterker nog: ze worden daartoe aangemoedigd door die mensen die  
juist de controle zouden moeten uitoefenen. Alleen een onderzoekscommissie zou de waarheid boven 
tafel kunnen brengen en het complete web van leugens en bedrog kunnen ontrafelen.’
Review of Disputed Forest Allocations, Report on Confidential Matters (2003); Rapport in opdracht van de 
Wereldbank en de overheid van Papua Nieuw Guinea

Het  eiland  Nieuw  Guinea  omvat  het  derde  grootste  tropische  regenwoud  ter  wereld  en  vormt  een 
leefomgeving voor duizenden planten en dieren. Recent nog toonde een onderzoeksteam aan dat het 
tweede grootste eiland ter wereld ook nog heel wat verborgen schatten heeft1. Het team ontdekte er een 
groot aantal nieuwe soorten. Daarnaast is het eiland ook cultureel enorm divers. Er zijn meer dan 1000 
verschillende Papua-volkeren met elk hun eigen taal, hun eigen gebruiken en hun eigen kosmologie.

Maar  de  soortenrijke  bossen worden er  ernstig  bedreigd door  houtkap.  De hoofdzakelijk  Maleisische 
houtkapbedrijven die werkzaam zijn in Papua Nieuw Guinea – het oostelijke deel van het eiland - zijn 
actiever dan ooit. Chinese bedrijven verwerken het vaak illegaal gekapte hout tot multiplex. Volgens de 
ITTO2 worden ongeveer 5 op 10 tropische stammen richting China verscheept3. Ongeveer een zevende 
van de hardhoutstammen die in 2002 in China werden geïmporteerd, kwam uit Papua Nieuw Guinea4.

Greenpeace trof in verschillende Europese landen, waaronder België, verdachte Chinese multiplex aan 
waarin onder meer bintangor is verwerkt, gekapt in Papua Nieuw Guinea. Fepco, een internationale agent 
gebaseerd in Vilvoorde, speelt een belangrijke rol in de verdeling van Chinese multiplex op de Europese 
markt. Greenpeace vond in Makro in België Chinese multiplex waarin Bintangor is verwerkt.

De houtindustrie wijst steeds vaker op de rol van China in de handel van illegaal gekapt hout. Maar de 
ultieme vraag die hier moet gesteld worden is deze: waarom blijven de Europese bedrijven verdachte 
producten van Chinese firma’s aankopen ?

De paradijselijke wouden van Nieuw Guinea

Nieuw Guinea, dat ten noorden van Australië ligt, werd tijdens de kolonisatieperiode in tweeën gedeeld. 
Het  oostelijke deel  kwam in Britse  handen terecht,  terwijl  het  westelijke deel  in  Nederlandse handen 
kwam. Het Britse deel werd in 1975 onafhankelijk onder de naam Papua Nieuw Guinea. Het westelijke 
deel  werd  -  zeer  tegen  de  zin  van  de  inheemse  Papua's5 -  tijdens  de  jaren  '60  door  Indonesië 
overgenomen van Nederland. 

Nieuw Guinea is het tweede grootste eiland ter wereld en omvat het derde grootste tropische regenwoud 
op onze aarde.  De regenwouden vormen een leefomgeving voor een duizelingwekkende hoeveelheid 
planten- en diersoorten : 17.000 planten, 233 zoogdieren, 650 soorten vogels en 275 reptielen6. 

Heel  wat  van die  soorten  zijn  nog niet  beschreven door  de wetenschap.  Onlangs nog ontdekte  een 
expeditie  in  de  Fojabergen  in  West  Papua  meer  dan  twintig  nieuwe  kikkersoorten,  vier  nieuwe 
vlindersoorten, een nieuwe soort honingeter vogel, vijf nieuwe palmsoorten en vele andere planten. Een 
ervan is mogelijk de grootste rhododendronbloem ter wereld. De soorten die wel gekend zijn, behoren tot 

1 http://www.conservation.org/xp/news/press_releases/2006/020706.xml   
2 International Tropical Timber Organisation
3 ITTO (2004). Annual review and assessment of the World timber Situation.
4 Sun, X. ; Katsigris, E. ; White, A. (2004). Meeting China's demand for forest products. An overview of import trends, ports of 

entry, and supplying countries, with emphasis on the Asia-Pacific Region. Forest Trends, 31pg.
5 Tot op vandaag bestrijdt de gewapende verzetsroep OPM, Organisasi Papua Merdeka, de Indonesische aanwezigheid. OPM is 

echter zwak georganiseerd en de grote verscheidenheid aan Papua culturen leidt tot heel veel verschillende standpunten ten 
aanzien van de toekomst van West Papua

6 Mittermeier, R.A., Mittermeier, C.G., Brooks, T.M., Pilgrim, J.D., Konstant, W.R., da Fonseca, G.A.B. & Kormos, C., 2003 
Wilderness and biodiversity conservation. Proceedings of the National Academy of Sciences. 100: 10309–10313

1

http://www.conservation.org/xp/news/press_releases/2006/020706.xml


de meest spectaculaire wezens op aarde : paradijsvogels, boomkangoeroes... De wouden bevatten ook 
meer orchideeën dan waar ook ter wereld. Maar de ontbetwiste ambassadeurs voor het eiland zijn de 
paradijsvogels; van de 42 gekende soorten paradijsvogels komen er 38 op Nieuw Guinea voor. 

Aardbevingen, vulkaanuitbarstingen en tsunami's hebben gedurende miljoenen jaren het landschap vorm 
gegeven en ervoor gezorgd dat heel wat unieke planten en dieren zich in geïsoleerde gebieden hebben 
kunnen ontwikkelen7. De helft van de diersoorten op dit eiland zijn uniek voor de regio8. 

Queen Alexandra Birdwing Butterfly
De grootste vlinder ter wereld, de Queen Alexandra’s Birdwing Butterfly, komt alleen maar voor in de 
laaglandregenwouden in het noorden van Papua Nieuw Guinea. En hoewel haar vleugels een spanwijdte 
hebben van minstens 25 cm, komt ze niet veel verder dan een paar valleien. De vlinder wordt in zijn 
bestaan  bedreigd  door  houtkap  en  landbouwexpansie  en  staat  op IUCN’s  Rode Lijst  van  bedreigde 
soorten9.

De meer dan 1100 valleien op het eiland hebben voor isolatie gezorgd en zo geleid tot het ontstaan van 
heel wat  talen en culturele diversiteit.  In Nieuw Guinea worden meer dan 1000 talen gesproken.  De 
bossen voorzien de inheemse volken al  generaties lang van voedsel,  water,  onderdak,  brandstof  en 
medicijnen. Kortom, het eiland is een hotspot van culturele diversiteit.

Ongeveer 95 % van het land in Papua Nieuw Guinea is volgens het gewoonterecht eigendom van de 
inheemse  gemeenschappen.  Vóór  augustus  2005  moesten  houtkapbedrijven  de  uitdrukkelijke 
toestemming krijgen van deze gemeenschappen vooraleer  houtkap kon worden aangevat.  Maar door 
corruptie en onder druk van houtkapbedrijven is de wet aangepast en de uitdrukkelijke toestemming is in 
bepaalde  omstandigheden  niet  langer  verplicht.  Illegale  en  destructieve  houtkap  heeft  ingrijpende 
gevolgen voor deze volkeren, wiens economisch, sociaal en cultureel overleven sterk verweven is met de 
bossen waarin ze leven. Voor de Papua's is het behoud en duurzaam gebruik van het woud met al zijn 
mogelijke opbrengsten (vlees, fruit, wortels, kruiden, oliën, hout) de belangrijkste bron van ontwikkeling. 
Het is tevens een bron die, mits goed beheerd, voor eeuwig kan meegaan.

De houtmaffia uit Maleisië

‘In my travels I have been appalled at the huge destruction of the rainforest. Most of PNG's forests are  
now secondary. And the destruction of forest communities in many areas has been nothing short of a  
disgrace. Humans rights abuses are relatively widespread, and because of the remoteness of the forestry  
communities they either go undetected or un-investigated". 
Hoge Commissaris in een vertrouwelijk rapport in opdracht van de regering van Papua Nieuw Guinea10.

‘...landeigenaren werden met een geweer in hun rug gedwongen documenten te tekenen. In het bijzijn van  
politiemannen en medewerkers van het bedrijf, zonder fatsoenlijke juridische bijstand, en met geweren op  
hen gericht.’
Mensenrechtenadvocaat Annie Kajir, Port Moresby, Papua Nieuw Guinea11. 

De Maleisische houtmaffia controleert de houtexportmarkt in Papua Nieuw Guinea. In eigen land valt voor 
deze bedrijven  niet  veel  meer  te  halen nadat  ze daar  heel  wat  van hun eigen bosgebieden hebben 
leeggekapt.  De  rijke  bosgebieden  van  Papua  Nieuw  Guinea  zijn  hun  nieuwe  goudmijn.  De 
houtkapbedrijven zijn vaak geregistreerd als familiebedrijven zonder aandeelhouders, waardoor ze niet 
transparant hoeven te werken. Ze hebben zich verzekerd van de juiste politieke contacten, waardoor ze 
vrijwel ongestoord de tropische regenwouden van het land leeg kunnen plunderen.

Vijf grote bedrijven controleren samen tachtig procent van de Papua Nieuw Guinese houtexportmarkt : 
Rimbunan Hijau, WTK, Samling, Kerawara en Innovision. De grootste is onmiskenbaar Rimbunan Hijau. 

7 http://www.conservation.org/xp/CIWEB/regions/priorityareas/wilderness/newguinea.xml
8 Mittermeier, R.A. ; Mittermeier, C.G. ; Brooks, T.M. ; Pilgrim, J.D. ; Konstant, W.R. ; da Fonseca, G.A.B. ; Kormos, C. (2003). 

Wilderness and biodiversity conservation. Proceedings of the National Academy of Sciences. 100 : 10309 – 10313.
9 IUCN is de World Conservation Union. Voor de Rode Lijsten zie www.redlist.org 
10 Masalai 38. RH puts the squeeze on Forest Minister. 14 May 2005. www.masalai-i-tokaut.com
11 Greenpeace (2004). The untouchables. 
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Deze Maleisische gigant is verantwoordelijk voor bijna vijftig procent van de export van stammen uit het 
land12. 

Heel  wat  illegale  activiteiten  van  Rimbunan  Hijau  zijn  goed  gedocumenteerd:  illegale  houtkap,  het 
frauduleus bekomen van concessies, schendingen van mensenrechten, enz13. Maar het bedrijf heeft zich 
goed omringd door politieke vrienden. Een Ombudsman commissie die de illegale uitbreiding van de 
Wawoi  Guavi  concessie  –  toegekend  aan  een  bedrijf  dat  behoort  tot  de  Rimbunan  Hijau  groep  – 
onderzocht, beschuldigde overheidsfunctionarissen maar ook ministers ervan betrokken te zijn in ernstige 
ambtsovertreding en wanbeheer14.

Rimbunan Hijau
Rimbunan Hijau is een conglomeraat van bedrijven dat wereldwijd opereert, in handen van de Chinees-
Maleisische familie Tiong. De Tiongs opereren vanuit Sarawak in Maleisië. Datuk Tiong Hiew King, de 
oprichter van het bedrijf,  staat 20e op de Forbes-lijst van Zuidoost-Aziatische miljardairs. Het bedrijf  is 
actief  in  Maleisië,  Indonesië,  Papua Nieuw Guinea, Vanuatu,  Brits Guyana, Rusland,  Nieuw-Zeeland, 
Australië, Gabon, Equatoriaal Guinea, China en Singapore.

Destructieve houtkap

‘Dit  is  een ecologische ramp…De meeste houtkapoperaties in Papua Nieuw Guinea zijn niet  bepaald 
“selectief”…Deze export van stammen gaat ten koste van de mogelijkheden om in de toekomst bossen  
nog duurzaam te beheren… De bossen raken letterlijk uitgeput.’
Uit een rapport van Forest Trends15 

Volgens een rapport van Forest Trends, waarin de impact van de Chinese houtverwerkende industrie op 
de regenwouden van Papua Nieuw Guinea is onderzocht, zijn de volgende problemen manifest aanwezig 
bij de houtkapbedrijven :

• Er zijn vrijwel geen duurzame bosbouwprojecten.
• Het  niveau  van  de  houtkappraktijken  is  beneden alle  peil.  De  Logging  Code of  Practice,  de 

verplichte gedragscode uitgevaardigd door de overheid in 1996, wordt nauwelijks nageleefd. 
• De ecologische schade als gevolg van de destructieve houtkap is enorm.
• Er zijn zeer weinig lange-termijn voordelen, wat sociale onrust veroorzaakt
• Corruptie is persistent op alle niveaus.

De 40-jarige houtkapcyclus in Papua Nieuw Guinea is niet gebaseerd op ecologische parameters en wordt 
bovendien  niet  gerespecteerd.  Tussen  1993  en  2000  bedroeg  de  gemiddelde  levensduur  van  de 
houtkapconcessies amper 11 jaar16. Het kapvolume in de bossen ligt veel hoger dan wat het ecosysteem 
kan dragen. De bedrijven plunderen de bossen en als het huidig tempo van de houtkap blijft aanhouden, 
zullen de natuurlijke bossen in Papua Nieuw Guinea uitgeput zijn binnen 13 à 16 jaar17.

Lak aan mensenrechten

‘We sloegen ze in elkaar, we takelden ze toe met grote stukken ijzer…Ik bied mijn verontschuldigingen  
aan voor wat ik heb gedaan, maar ik deed wat ze me opdroegen, omdat ik net als elke andere werknemer  
brood op de plank wilde hebben.’
Klokkenluider ; voormalig politieman in dienst geweest van Rimbunan Hijau18 

12 Bun, Y. ; King, T. ; Shearman, P. (2004). China’s impact on Papua New Guinea’s forestry industry. China and Forest Trade in 
the Asia-Pacific Region. Forest Trends, 45 p.

13 Masalai 36, 38 en 39 op www.masalai-i-tokaut.com  
14 Ombudsman commission of PNG (2002). Investigation into the Decision of the National Forest Board to Award Kamula Dosa to 

the Wawoi Guavi Timber Company. 
15 Bun, Y. ; King, T. ; Shearman, P.(2004). China’s Impact on PNG Forestry Industry. China and Forest Trade in the Asia-Pacific 

Region. Forest Trends, 45 p. 
16 Bun, Y. ; King, T. ; Shearman, P. (2004). China’s impact on Papua New Guinea’s forestry industry. China and Forest Trade in 

the Asia-Pacific Region. Forest Trends, 45 p.
17 Katsigris, E. ; Bull, G.Q. ; White, A. ; Barr, C. ; Barney, K. ; Bun, Y. ; Kahrl, F. ; King, T. ; Lankin, A. ; Lebedev, A. ; Shearman, P. 

; Sheingauz, A. ;Yufang, S. ; Weyerhaeuser, H. (2004) ‘The China forest products trade: overview of Asia-Pacific supplying 
countries, impacts and implications’ in International Forestry Review vol 6 (3–4) 2004
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De houtkapbedrijven hebben niet alleen lak aan de milieugevolgen van hun vernietigende activiteiten. Ook 
misbruiken en terroriseren ze de lokale bevolking. Opnieuw duikt veelvuldig de naam op van Rimbunan 
Hijau :  uit een rapport van het  Department of Labour and Employment  van Papua Nieuw Guinea van 
maart  2004  blijkt  dat  het  bedrijf  zijn  werknemers  uitbuit  en  ze  behandelt  als  slaven19.  In  sommige 
concessies zijn de werknemers verplicht hun eten te kopen in hele dure winkels, gerund door het bedrijf 
zelf. Van hun loon blijft vrijwel niets over en ze kunnen het kamp niet verlaten20. 

Mensenrechtenschendingen  door  houtkapbedrijven  komen  veelvuldig  voor.  Klachten  van  de  lokale 
bevolking  lopen  uiteen  van  gedwongen  overeenkomsten  tot  intimidatie,  marteling  en  onrechtmatige 
gevangenschap.  Protest  wordt  onmiddellijk  de  kop  in  gedrukt  door  gewapende  ‘ordediensten’.  In 
november 2004 vertelde een politieman aan de Australische televisie hoe hij werknemers in elkaar sloeg 
in opdracht van Rimbunan Hijau. Ook bekende hij dat het bedrijf de politie betaalde om de kapoperaties te 
beschermen tegen ontevreden landeigenaren en werknemers21. 

Vrouwelijke  werknemers  worden  in  afgelegen  kampen  verkracht  door  medewerkers  van  de 
houtkapbedrijven en politiemannen die als opzichters zijn ingehuurd. Vakbondsmedewerkers tekenden 
tientallen verklaringen op van meisjes en vrouwen die onder bedreiging van een geweer tot seks werden 
gedwongen. En als ze zwanger worden, kunnen ze kiezen tussen abortus of verbanning uit het kamp, 
zonder middelen om de honderden kilometers terug naar huis te reizen22 

Illegaliteit is de norm

‘"It would be fair to say of some of these companies, that they are now roaming the countryside with the 
self-assurance of robber barons: bribing politicians and leaders, creating social disharmony, and ignoring  
the laws to rip out and export the last remnants of the Province's timber. These companies are fooling the  
landowners and making use of corrupt, gullible and unthinking politicians." 
Australische rechter  Thomas Barnett,  voorzitter  van de commissie  die  de houtindustrie  onderzocht  in 
opdracht van de regering van Papua Nieuw Guinea (Barnett Inquiry, 1987)23. 

Een  speciale  onderzoekscommissie  onder  leiding  van  rechter  Thomas  Barnett  (Barnett  Inquiry) 
concludeerde  eind  jaren  tachtig  al  dat  misdrijven,  corruptie  en  fraude  schering  en  inslag  zijn  in  de 
houtsector.  De  regering  nam maatregelen  na  dit  rapport  en  de  toenmalige  vice-eerste  minister  nam 
ontslag, maar slechts 1 overtreder werd effectief vervolgd.  

In  2004 werden de houtkapconcessies van Papua Nieuw Guinea bestudeerd door  een onafhankelijk 
expertenteam in  samenwerking  met  het  Bosbouw en  Natuurbehoudsproject  van de  Wereldbank.  Het 
onderzoeksrapport  onthulde  wijdverspreide  en  ernstige  illegale  activiteiten  in  de  houtkapsector.  De 
bevindingen  werden  bevestigd  in  een  rechtzaak  in  Nieuw  Zeeland,  waar  Rimbunan  Hijau  niet  kon 
aantonen dat de activiteiten in Papua Nieuw Guinea legaal en duurzaam waren. 

In  mei  2005  kondigde  de  Wereldbank  aan  dat  ze  stopte  met  de  financiering  voor  het  Bosbouw  en 
Natuurbehoudsproject.  Het  project  van 35 miljoen dollar  had als  doelstelling het  goed bestuur  en de 
legaliteit in de bosbouwsector van Papua Nieuw Guinea op een hoger niveau te tillen. Maar ondanks de 
voorwaarde dat de overheid de houtkapbedrijven zou dwingen de bos- en milieuwetgeving na te leven, 
slaagde die daar niet in. Dit resulteerde in de terugtrekking van de Wereldbank uit het project. Gezien de 
enorme  corruptie  binnen  de  overheid  en  haar  zeer  nauwe  relaties  met  de  houtindustrie  is  dit  niet 
verwonderlijk. Uit een onafhankelijk onderzoek naar corruptie in de bosbouwdiensten van Papua Nieuw 
Guinea en de activiteiten van de Bosbouwminister bleek : ‘The actions and conduct of the Honourable 

18 Jungle Justice, SBS Dateline 3/11/04. Voormalig politieman vertelt – vanaf geheime locatie – over het uitvoeren van dubieuze 
opdrachten voor houtkapbedrijven.

19 Masalai 37. Sold in Slavery. March 2005 www.masalai-i-tokaut.com
20 PNG Department of Planning and Monitoring (2004) Report to the Independent Review Committee into the operations of the 

RPNGC
21 Jungle Justice, SBS Dateline 3/11/04. Voormalig politieman vertelt – vanaf geheime locatie – over het uitvoeren van dubieuze 

opdrachten voor houtkapbedrijven.
22 Australian Conservation Foundation (2003). Submission to the Senate Foreign Affairs, Defence and Trade References 

Committee Inquiry into Australia’s Relationship with Papua New Guinea and other Pacific Island Countries
23 www.paradiseforest.org/paradise_lost/first_inquiry.php 

4



Minister is wrongful and corrupt and were done in the exercise of deliberate judgement for self enrichment  
and double dipping of the public purse.”24

Ook andere onderzoeken hebben bevestigd dat illegaliteit de norm is in de houtsector van Papua Nieuw 
Guinea. In één rapport wordt zelfs gesteld dat alle projecten die onderzocht werden onwettig waren. Het 
rapport roept op tot diskwalificatie van de bedrijven betrokken in de illegale houtkap25. 

Op de Chinese kades

De Chinese houtindustrie is een drijvende kracht achter de vernietiging van de laatste oerbossen. Deze 
dubieuze rol van China in de internationale houthandel is veroorzaakt door de ongelimiteerde houtkap in 
eigen land. In 1998 kwamen duizenden mensen om het leven in overstromingen, die mede veroorzaakt 
waren  door  de  grootschalige  ontbossing.  De  Chinese  overheid  verbood  daarop  de  houtkap  in  grote 
bosgebieden. Door de enorme groei in de houtverwerkende industrie en de liberalisering van de markt 
trokken de Chinese importeurs naar andere regio's om er hun houtvoorraad te halen.

De International Tropical Timber Organisation (ITTO) berekende dat de helft van alle tropische hardhout 
stammen ter wereld richting China gaat26. In China wordt het hout verwerkt tot vloeren, meubels, deuren of 
multiplex. Grote hoeveelheden illegaal gekapt hout worden hier ‘witgewassen’. 

In 2002 werd ongeveer 53 % van al het tropische hardhout (stammen) via de haven van Zhanjiagang (iets 
ten noorden van Shanghai) geïmporteerd27. In 2004 kwam bijna drie miljoen m³ tropisch hout China via 
deze haven het land binnen, met een waarde van zo’n 400 miljoen euro28. Op de kades liggen enorme 
stapels met een mobiel telefoonnummer te wachten op potentiële kopers. Een groeiend aantal stammen in 
China komen uit Papua Nieuw Guinea : tussen januari en mei 2005 was dat ruim 75 procent van alle 
stammen  die  uit  deze  regio  zijn  geëxporteerd29.  Ook  voor  stammen  uit  Papua  is  de  belangrijkste 
importhaven Zhanjiagang ; in 2002 kwam 86 % van de stammen van Papua Nieuw Guinea deze haven 
binnen30. 

In de Chinese sweatshops

China is sinds een aantal jaren de grootste producent31 én een zeer belangrijke exporteur van multiplex32. 
Die export is gestegen van 1 miljoen kubieke meter in 1997 tot 10,7 miljoen m³ in 200433. Ongeveer een 
zevende van de hardhoutstammen die in 2002 in China werden geïmporteerd, kwam uit Papua Nieuw 
Guinea34. 

In het industriële hart van Oost-China, tussen Beijing en Shanghai, liggen meer dan 9.000 bedrijven die de 
stammen tot dunne fineervellen schillen. Vaak zijn het kleine bedrijfjes, gespecialiseerd in het schillen van 
Afrikaanse  of  Zuidoost-Aziatische  woudreuzen.  In  een  enkel  geval  gaat  het  om grote  fabrieken  met 
duizenden werknemers. 

24 Quest Investigation International (2003) ‘Due Diligence’ inquiry into corruption into the PNG Forest Service.
25 PNG Department of Planning and Monitoring (2004). PNG review of current logging projects 2003/2004.

Independent Forestry Review Team (2003). Review of disputed forest allocations : Summary of findings and recommendations. 
2 ombudsman Commission Investigations. Reports on IN-process logging permits and compliance audits.

26 ITTO (2004) Annual Review and Assessment of the World Timber Situation
27 Sun, X. ; Katsigris, E. ; White, A. (2004). Meeting China’s demand for forest products: an overview of import trends, ports of 

entry, and supplying countries, with emphasis on the Asia-Pacific region. Forest Trends, 31p. 
28 ATIBT (7 October 2005) Communiqué
29 PNG Forest |Authority (mei 2005) ‘Timber Digest
30 Sun, X. ; Katsigris, E. ; White, A. (2004). Meeting China's demand for forest products. An overview of import trends, ports of 

entry, and supplying countries, with emphasis on the Asia-Pacific Region. Forest Trends, 31pg.
31 Sun, X. ; Wang, L. ; Gu, Z. (2004). A brief overview of China’s timber market system. International Forestry Review vol 6 (3-4) 

2004.
32 Thornton, A. (2005). Chinese involvement in African illegal logging and timber trade. US House of Representatives. Committee 

on International Relations. Subcommittee on Africa, Global Human Rights and International Operations. July 28, 2005.
33 Sun, X. ; Cheng, N. ; Canby, K. (2005). China’s Forest Product Exports: An Overview of Trends by Segment and Destinations. 

Forest Trends, 21p.
34 Sun, X. ; Katsigris, E. ; White, A. (2004). Meeting China’s demand for forest products: an overview of import trends, ports of 

entry, and supplying countries, with emphasis on the Asia-Pacific region. Forest Trends, 31p.
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De arbeidsomstandigheden in  deze  sweatshops zijn  ronduit  miserabel.  Veel  werknemers leven in  de 
fabriek, waar een doordringende lijmlucht hangt. Het werktempo ligt er hoog en de machines razen de 
hele dag door. Bij een temperatuur van 35°C werken de arbeiders met ontbloot bovenlichaam, vrijwel 
onbeschermd. Hoeveel ze verdienen? Daarop geven de eigenaren geen antwoord.

Als  de  eens  zo  machtige  bomen  zijn  gereduceerd  tot  dunne  fineervellen,  zijn  ze  klaar  voor  de 
multiplexindustrie. Afhankelijk van de wensen van de (Europese) consument maken de producenten grote, 
kleine, dikke of dunne platen multiplex van elke gewenste tropische hardhoutsoort. Herhaaldelijke vragen 
naar de legaliteit en de herkomst van de producten in verschillende van deze bedrijven, leidde in geen 
enkel geval tot een bevredigend antwoord. De meeste vertegenwoordigers meldden Greenpeace dat ze 
nooit eerder een dergelijke vraag hadden gekregen.

Chinese multiplex in Europa

‘Om de antidumpingsmaatregelen te omzeilen, kan ik deze vracht [okoumémultiplex, geproduceerd in  
China  met  hout  uit  Afrika,  waarop  66,7  %  importbelasting  wordt  geheven]  voor  u  naar  Maleisië  
verschepen en opnieuw exporteren naar Groot-Brittannië. Het herkomstland is dan Maleisië, zodat u geen 
hoog antidumpingstarief op het okoumémultiplex hoeft te betalen.’
Uit een e-mail van een Maleisisch bedrijf aan een Britse multiplexhandelaar (maart 2005). 

Het aandeel Chinees multiplex op de Belgische markt groeit snel. In de eerste acht maanden van 2005 
steeg de Europese import met 131 procent tot 333.000 m³ 35! Waar er in 2000 nog nauwelijks sprake was 
van Chinese multiplex op de Belgische markt,  voerde België  volgens de UCBD statistieken,  in  2004 
97.300 m³ (RHE36) Chinese multiplex in.

Antidumping
Om het Chinese tij te keren kondigde de Europese Commissie begin 2005 ‘antidumpingmaatregelen’ af. 
Het importtarief voor Chinees okoumémultiplex werd verhoogd van 48,5 naar 66,7 %. Niet vanwege de 
verdachte herkomst van het gebruikte hout, maar om Europese multiplexproducenten te beschermen. Om 
deze maatregelen te omzeilen werd de Afrikaanse okoumé in de multiplex vervangen door onder meer 
Bintangor.

Greenpeace  heeft  de  afgelopen  maanden  onderzoek  gedaan  naar  de  verkoop  van  Chinese 
Bintangormultiplex door Europese bedrijven, onder meer in Nederland en Groot-Brittannië. Een aantal van 
de gecontacteerde bedrijven heeft ondertussen aan Greenpeace laten weten dat ze deze multiplex niet 
meer zullen verhandelen. Het bedrijf Fepco, een internationale agent gebaseerd in Vilvoorde, is bovendien 
een belangrijke verdeler van Chinese multiplex op de Europese markt. 

Case : Bintangor multiplex via België naar Nederland 

1. Turama Forest Industries, een bedrijf dat nauwe banden onderhoudt met de Maleisische gigant 
Rimbunan Hijau, kapt Bintangor in Papua Nieuw Guinea. Ook 10109-Makapa Innoprise haalt er 
zijn grondstoffen.  

2. In China worden deze stammen bezorgd aan het bedrijf Jiade Veneer Mill. Zij produceren fineer 
en verkopen dit vervolgens aan de multiplexproducent Jiade Wood Industries. 

3. Jiade Wood Industries levert de multiplex aan het bedrijf Fepco. Fepco krijgt bovendien multiplex 
aangevoerd van de Chinese producent Pizhou Jiahe Wood Co. Ltd. De multiplex komt onder meer 
bij PontMeyer (Nederland) terecht.

Fepco
Fepco is een internationale agent in onder meer multiplex, die opereert vanuit Vilvoorde. Het bedrijf voert 
grote hoeveelheden hout in uit Indonesië, Brazilië en China. In totaal zo’n half miljoen kubieke meter per 
jaar37. Fepco is met 150.000 m³ Chinees multiplex bijna de grootste Europese importeur van dit product. 

35 Houtwereld nr 24, 15 december 2005
36 RHE = rondhoutequivalenten ; de hoeveelheid rondhout die nodig is om een bepaalde hoeveelheid van een product te maken, 

uitgedrukt in m3 zonder schors
37 Fepco company Brochure 2005

6



De Chinese producenten waarvan Fepco zijn multiplex afneemt, maken het plaatmateriaal van hout dat 
onder meer is gekapt  door Turama Forest  Industries,  een bedrijf  dat  gelinkt  is  met Rimbunan Hijau. 
Turama kapt ongeremd in de nog resterende intacte oerbossen van Papua Nieuw Guinea. Het kapbedrijf 
negeert de meerderheid van milieuwetten en houtkapregels van het land. Turama kapt onder meer in 
karstgebieden38, wat ingaat tegen de Logging Code of Practice van Papua Nieuw Guinea. Door slechte 
houtkappraktijken, wordt veel erosie veroorzaakt. Rivieren en waterlopen, waarvan de lokale bevolking 
afhankelijk  is  voor  haar  watervoorziening,  raken daardoor  ernstig  vervuild.  Bij  een kapovereenkomst 
worden altijd  afspraken gemaakt  over  infrastructurele  projecten,  zoals  de bouw van ziekenhuizen en 
schoolgebouwen, maar Turama komt deze afspraken niet na39. 

En ook op de Belgische markt ...

Maar  ook  op  de  Belgische  markt  zelf  is  Chinese  Bintangormultiplex  te  vinden.  Recentelijk  bezocht 
Greenpeace een aantal doe-het-zelfzaken en groothandelaars in België. In de doe-het-zelf-afdeling van 
Makro  in  Eke  en  Machelen  werd  Chinese  Bintangormultiplex  in  de  rekken  gevonden  en  te  koop 
aangeboden. De multiplex wordt verkocht als meranti. Analyses tonen aan dat de buitenlagen van het 
plaatmateriaal tot het geslacht Calophylum behoort met als handelsnaam Bintangor. 

Makro
Makro is een dochteronderneming van  Metro C&C International en maakt dus deel uit  van de Duitse 
holding Metro Group40. In België heeft Makro zes vestigingen.  
De Bintangormultiplex die in Makro werd gevonden, is afkomstig van het Chinese bedrijf Pizhou Zhongxin 
Wood Industry Co. Ltd. Uit onderzoek van Greenpeace blijkt dat Jiang hai Veneer Mill in Linyi city de 
leverancier is van Bintangorfineer aan Pizhou Zhongxin. De stammen die Jiang Hai verwerkt tot fineer, 
worden onder meer geleverd door Rimbunan Hijau, het grootste houtkapbedrijf in Papua Nieuw Guinea. 
Rimbunan Hijau is een conglomeraat van bedrijven die wereldwijd opereren, in handen van de Chinees-
Maleisische familie Tiong. De Tiongs opereren vanuit Sarawak in Maleisië. Het bedrijf is berucht omwille 
van het negeren van wetgeving, schending van mensenrechten, enz...

Medeverantwoordelijk: EU en de lidstaten

In mei 2003 lanceerde de Europese Commissie zijn actieplan Forest Law Enforcement, Governance and 
Trade  (FLEGT) ; Europese ministers namen dit plan aan in oktober 2003. In dit plan zijn maatregelen 
voorgesteld die illegale houtkap en de handel in illegaal gekapt hout kunnen tegengaan. Twee belangrijke 
maatregelen die hierin werden opgenomen zijn : het bestuderen van wetgeving die de import van illegaal 
gekapt hout in Europa kan tegenhouden en het uitwerken van vrijwillige partnerschapsovereenkomsten 
met producentenlanden waaraan een vergunningenstelsel is verbonden dat legaal hout kan identificeren 
en traceren.

Europa heeft  ondertussen werk gemaakt van de vrijwillige partnerschapsovereenkomsten (VPA) en in 
oktober 2005 keurde de ministerraad een verordening hieromtrent goed.  

Maar  ook  mét  dergelijke  vrijwillige  partnerschapsakkoorden kan illegaal  hout  uit  dat  land nog steeds 
ongehinderd Europa binnenkomen via derde landen. In China komt niet alleen veel illegaal hout terecht uit 
Papua Nieuw Guinea, maar ook uit het Indonesische West-Papua en andere landen. 

Bovendien ontwikkelt de EU slechts met een handjevol landen een VPA – en China hoort daar niet bij. 
Illegaal gekapt hout uit dit land kan dus ongehinderd worden ingevoerd. Greenpeace concludeert dat de 
VPA’s  als  instrument  volstrekt  onvoldoende zijn  om de  illegale  handel  in  hout  daadwerkelijk  aan  te 
pakken.

38 Karstgebieden zijn landschappen op ondergronden die hoofdzakelijk bestaan uit deels in water opgeloste rotsen en worden dan 
ook gevonden op gronden met een hoge kalkconcentratie. Die hoge oplosbaarheid leidt tot het ontstaan van grotten en typische 
ondergrondse drainagesystemen. Het zijn gebieden die extreem gevoelig zijn voor verstoringen, omdat ze gestoeld zijn op heel 
nauwluisterende relaties tussen water, land, vegetatie en bodem. Elke verstoring in het hydrologische systeem of de 
bodembedekking bijvoorbeeld kan grote en onomkeerbare consequenties hebben voor die verhoudingen. 

39 Papua New Guinea. Review of current logging project, carried out under the auspices  of the department of national planning 
and monitoring, Finalised Individual project Review Report No 9., April 2004

40 http://www.makro.be/Content/welkom/1/index.html
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Op  vlak  van  nieuwe  wetgeving  is  er  tot  op  heden  zeer  weinig  vooruitgang  geboekt.  De  Europese 
Commissie  moest  midden  2004  een  haalbaarheidsstudie  voorstellen  maar  die  wordt  telkens  weer 
uitgesteld. 

De  houtkapbedrijven  en  handelaren  zullen  niet  uit  zichzelf  ophouden  met  het  illegaal  kappen  en 
verhandelen van hout. Daarvoor is deze handel te lucratief. Overheden moeten de illegale houthandel nu 
aan banden leggen. 

De Belgische houtsector kijkt toe 

De houtsector in België heeft zich geëngageerd in een Europees project “Timber Trade Action Plan” dat 
uitgaat van de houtimport- en houthandelsfederaties van het Verenigd Koninkrijk, Nederland en België. 
Het is een project dat zich richt op het aantoonbaar legaal maken van de houtstromen uit  Indonesië, 
Maleisië, Kameroen en Gabon. Het project loopt over de periode 2005 – 2010. 

Toch heeft de houtsector tot nog toe weinig aangevangen met de informatie die ter beschikking werd 
gesteld. In maart 2004 werd al eens een oproep gedaan aan Fepco in België omtrent de import van 
multiplex van Korindo, een Indonesisch bedrijf dat illegaal gekapt hout verwerkt in zijn productie-eenheid. 
In de herfst van 2005 lanceerde de Britse afdeling van Greenpeace al een rapport over Chinese Bintangor 
multiplex en de rol die Fepco in deze handel speelde. De Britse vestiging van Fepco heeft via de Timber 
Trade Federation eind februari 2006 laten weten dat ze verdere aankoop en contracten over Chinese 
Bintangor multiplex opschorten. 

Wat gaat Fepco in België en andere bedrijven ondernemen ? En in hoeverre nemen de federaties hun 
eigen Timber Trade Action plan ernstig ? Dat zijn vragen die Greenpeace vandaag aan de Belgische 
houtsector stelt. 

Greenpeace verwacht van de Belgische bedrijven dat zij onmiddellijk stoppen met de commercialisering 
van illegaal  gekapt  hout  en  alleen nog handelen in  hout  dat  aantoonbaar  afkomstig  is  uit  duurzaam 
beheerde bossen, gegarandeerd door het FSC-label. 
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