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  Plundering van oerbossen:  
  industriële misdrijven in Afrika 

Illegale houtkap in Kameroen 
door Ingénierie Forestière 

Wie is Ingénierie Forestière?

Ingénierie Forestière (Ing-F) is een exploitant die nog maar zeer recent actief is in de Kameroense bossector. 

Tijdens de toekenning van concessies in 2000, slaagde Ing-F er in maar liefst 3 concessies te bekomen, 

ondanks het feit dat het bedrijf zeer weinig technische expertise in de bosbouwsector kon voorleggen. Een 

studie van 2000, in opdracht van de Wereldbank, toonde aan dat Franck Biya, de zoon van de huidige 

president van Kameroen, achter het kapitaal van Ingénierie Forestière zat. Maar volgens recente geruchten 

zou Franck Biya niet langer de eigenaar van het bedrijf zijn. 

Ing-F heeft een grote zagerij, in de buurt van de luchthaven van Yaoundé. Ook heeft het bedrijf in 2003 een 

zagerij in Lomié kunnen overnemen, die tot dan toe behoorde tot het bedrijf Hazim - een beruchte Libanese 

exploitant. In de Lomié zagerij wordt niet enkel hout van de concessies van Ing-F verwerkt, maar ook hout 

van verschillende andere houtkapoperaties, waaronder concessies waar illegale houtkap is gebeurd. 

Ing-F controleert verschillende grote concessies. Het bedrijf is vaak beschuldigd van het uitvoeren van 

houtkap zonder de nodige wettelijke toelatingen en het verhandelen van illegaal gekapt hout. De lange lijst 

van gekende overtredingen waarin Ing-F betrokken is, toont aan dat een belangrijk deel van het hout dat Ing-

F op de internationale markt brengt van illegale operaties kan komen. 

Ondanks het feit dat het bedrijf nog maar een paar jaar actief is in de Kameroense bosbouwsector, heeft Ing-

F een stevige reputatie opgebouw als zijnde een bedrijf dat betrokken is bij een breed gamma van illegale 

houtkapactiviteiten, zowel in eigen concessies als via verschillende van zijn zakenpartners. Diverse van de 

illegale activiteiten van Ing-F zijn goed gedocumenteerd door de lokale media. Maar ook Global Witness, 

een Britse ngo die in Kameroen is aangesteld als de onafhankelijke waarnemer van de bosbouwsector, heeft 

in talrijke rapporten de herhaaldelijke betrokkenheid van Ing-F in illegale houtkap, vaak op grote schaal, 

aangetoond. 

In het hier voorliggende rapport, beschrijft Greenpeace een specifi eke casestudie over een recente illegale 

houtkap door Ing-F. Dit geval is nog niet gedetecteerd (laat staan gesanctioneerd) door de Kameroense 

overheid of door de organisaties die monitoring uitvoeren in Kameroen, zijnde Global Witness en Global 

Forest Watch.

Februari 2005

Een gekantelde vrachtwagen, die stammen van de concessie 

UFA 10-031 (toegekend aan Ingénierie Forestière) transporteert.

© Markus Mauthe/Greenpeace
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 Omvang van de bosexploitatie buiten de offi ciële grenzen van de VC 08-03-78

Αchtergelaten stammen in het bos
Οffi cieel gemarkeerde stam
Stam met merktekens bedrijf en nr VC
Ηoutparken
Gevolgde traject (GPS-punten)
Piste niet gevolgd tijdens onderzoek
Waterloop
Οpenbare weg
Kapgebied buiten offi ciële grenzen VC 
VC 08 03 78 volgens ministrieel besluit
VC 08 03 78 volgens ‘avis public’
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Inleiding en methodologie

Dit rapport gaat in op de resultaten van een aantal onderzoeken die zijn uitgevoerd door Greenpeace in 

het Arrondissement van Esse (Province du Centre, Kameroen) en meer precies in de Vente de Coupe 

VC 08 03 78, een oude kapvergunning van de exploitant en het houtverwerkingsbedrijf Ingénierie 

Forestiere (Ing-F). In deze Vente de Coupe heeft het bedrijf buiten de grenzen van het vergunde gebied 

gekapt.

Het bedrijf Ing-F is eerder al betrokken geweest bij illegale houtkap. Het bedrijf heeft zich in de loop 

van de afgelopen jaren onderscheiden in het frequent overtreden van de boswetgeving1. Zij hebben 

zich zelfs op een gewelddadige manier verzet tegen de controles2 in één van hun kapgebieden door de 

onafhankelijke waarnemer Global Witness3. Tijdens de recente toekenningen van kapvergunningen, 

heeft Ing-F terug een nieuwe Vente de Coupe toegewezen gekregen4. Maar zij zouden nooit deze 

vergunning bekomen hebben, indien het geval van illegale houtkap dat in dit rapport wordt geïllustreerd, 

op voorhand zou gekend geweest zijn.

  Plundering van oerbossen:  
  industriële misdrijven in Afrika 

Stammen die toebehoren aan Ingénierie Forestière 

(Ing-F), illegaal gekapt en op een frauduleuze manier 

gemarkeerd door gebruik te maken van de vergunning 

die werd toegekend aan Ing-F voor de Vente de Coupe 

(VC 08-03-78)

© Greenpeace / Verbelen – April 2004.

1 Bewezen gevallen van frauduleuse exploitaties in de kapgebieden UFA 10-057, ARB-192, VC 09-04-127 enz.

2 Missierapport van de onafhankelijke controleur voor de bossector in Kameroen, rapport n° 55.

3 Global Witness is een onafhankelijk controle-orgaan, dat toeziet hoe de Kameroense autoriteiten de houtkap 

controleren en hoe inbreuken op de boswetgeving worden bestraft. Deze opdracht wordt gefi nancierd door 

verschillende donorinstellingen, waaronder de Britse regering, de Europese Unie, en de Wereldbank.

4 VC 08-07-162 werd toegewezen overeenkomstig het besluit N°00158/D/MINEF/CAB
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Dit rapport volgt op een aantal missies die zijn uitgevoerd in de loop van de maand april 2004. Eén van 

de missies, uitgevoerd van 31 maart tot 3 april, had als belangrijkste doelstelling de bospistes die door het 

bedrijf waren aangelegd te volgen. Op 6 april 2004 werd de eerder bekomen informatie verder aangevuld 

met een aantal fi lmopnames en tevens werden een aantal documenten verzameld die gerelateerd zijn aan 

de exploitatie van deze Vente de Coupe. 

Tijdens de missies werden hoofdzakelijk GPS-punten (Global Positioning System) opgemeten langs de 

gevonden pistes in het bos. Gezien de bosexploitatie slechts een aantal maanden voor de missie was stop- 

gezet (in augustus 2003), konden de bospistes nog bijna volledig worden gevolgd met een motor. Telkens 

indien dit mogelijk was, zijn aanwijzingen dat exploitatie heeft plaats gevonden (achtergelaten stammen, 

offi cieel gemarkeerde stammen, boomstronken, houtparken, enz.) gelokaliseerd en gefotografeerd.

Om een volledig zicht te krijgen over de impact van de exploitatie in de Vente de Coupe op de nabij gelegen 

dorpen, zijn ook interviews afgenomen met de lokale bevolking. Deze informatie heeft toegelaten om meer 

duidelijkheid te krijgen over de manier waarop de exploitatie is verlopen. Er zijn dan ook een aantal vragen 

gesteld in verband met het respecteren van engagementen van verschillende partijen, de ontvangst van 1.000 

FCFA/m³ (1000 FCFA = 1,52 Euro) gekapt hout, de impact van de bosexploitatie op de lokale ontwikkeling, de 

schade geleden door bepaalde bewoners van de dorpen ten gevolge 

van de vernieling van hun eigendommen door de exploitant, enz.

Na het veldwerk is een digitalisatie van de opgemeten GPS-punten 

uitgevoerd en zijn deze gegevens verwerkt via GIS (Geografi sch 

Informatie Systeem). Op deze manier kon opgemeten worden over 

welke oppervlakte het bedrijf Ing-F buiten de offi ciële grenzen van 

de Vente de Coupe geëxploiteerd had. Bij de berekening van de 

oppervlakte van deze zone, is rekening gehouden met een bufferzone 

van 500 meter rond de geïdentifi ceerde houtparken. Verder werden 

de gebieden die niet geschikt zijn voor exploitatie (zoals savannes 

of natuurlijke obstakels) in mindering gebracht. Het is belangrijk te 

beklemtonen dat de gebruikte methode een zeer voorzichtige schatting 

oplevert en eerder tot onderschattingen leidt.

Ventes de Coupe

“Ventes de Coupe” (VC): dit zijn kapvergunningen beperkt in tijd (geldig voor één tot maximum drie jaar) 

en ruimte (2.500 hectare). Deze vergunningen worden per opbod verkocht aan de meest biedende. 

Een beheersplan is niet vereist. VC’s zijn doorgaans gesitueerd in bosgebieden die volgende de 

landgebruiksplanning op termijn verdwijnen. Exploitatie van Ventes de coupe is daarom per defi nitie 

roofbouw. Bovendien geeft die vrijwel altijd aanleiding tot illegale kap en sociale confl icten. De 

vergunningen worden vaak misbruikt om in een groter gebied dan toegelaten te kappen. Een rapport 

gefi nancierd door de Wereldbank heeft aangetoond dat in 90 % van de Ventes de coupe in de Oost-

provincie van Kameroen illegale operaties hebben plaats gevonden1.

1 Milol AC et Pierre J-M. (2000). Impact de la fi scalité decentralisée sur le développement local et les pratiques d’utilisation des ressources forestières au 

Cameroun. Rapport fi nal commandité par la Banque Mondiale. 
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De GPS (Global Positioning System) bepaalt de geografi sche coördinaten 

van een stam die illegaal werd gekapt door Ing-F buiten de offi ciële grenzen 

van de Vente de Coupe VC 08-03-78.

© Greenpeace / Verbelen – 2004.
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Verslag van de missie

Enkele feiten over de exploitatie van Ing-F in VC 08-03-78

Het bedrijf Ingénierie Forestière (Ing-F) heeft volgens het besluit1 N° 374/A/MINEF/DF/SDAFF/SAG (zie 

Bijlage 1) van 27 april 2001 de Vente de Coupe VC 08-03-78 toegewezen gekregen. Het bedrijf heeft 

deze kapvergunning verkregen voor de duur van 1 jaar. De vergunning was 2 maal hernieuwbaar. 

Het besluit preciseert duidelijk de offi ciële grenzen van de Vente de Coupe. Het bevindt zich in het 

Arrondissement van Esse in het Departement van Mefou (Province du Centre).

Het bedrijf Ing-F heeft de exploitatie in de VC 08-03-78 zelf uitgevoerd, en dit in 2 fasen :

- in 2001/2002, met aanvang van de werken begin december 2001 ;

- en in 2002/2003, waarbij de werken zijn stopgezet rond de maand augustus 20032.

De stammen uit deze exploitatie dienden voornamelijk ter bevoorrading van de zagerij van Ing-F in 

Nsimalen3.

Er zijn een vijftiental commercieel interessante soorten gekapt waaronder Ayous, Iroko, Illomba, Fraké, 

Sapelli, Doussie (Afzelia) en Aniégré. Volgens lokale bronnen, heeft in dit bosgebied nooit eerder 

een industriële exploitatie plaats gevonden vooraleer het bedrijf Ing-F er begon met houtkap, wat de 

relatieve rijkdom aan soorten in het betreffende gebied kan verklaren. 

Tijdens de eerste exploitatie in de periode 2001/20025, heeft het bedrijf volgens de offi ciële cijfers 

15.761 m³ hout geëxploiteerd uit de Vente de Coupe VC 08 03 78, wat overeenkomt met een gemiddeld 

kapvolume van 6,3 m³/ha6.

Tijdens de missie zijn 3 verschillende lokaties gevonden waar is geëxploiteerd :

- een lokatie die correspondeert met het gebied binnen de offi ciële begrenzingen van de Vente de 

Coupe ; in dit gebied bevinden zich de dorpen Loum Chefferie, Longo en Ebogo 

- een tweede lokatie die zich op ongeveer 5 km van de westelijke grens van de VC bevindt, in de 

richting van het dorp Loum Carrefour ;

- en een laatste lokatie die zich ver ten noorden uitstrekt van de VC, in de richting van de dorpen 

Minkomibé, Mébengadzama en Ngomban.

Uit de interviews die met de bewoners van de belangrijkste betrokken dorpen zijn afgenomen, kan worden 

afgeleid dat het zeer waarschijnlijk is dat de exploitaties in de verschillende lokaties, telkens hebben 

plaats gevonden met het medeweten van het Hoofd van de lokale bosbouwdienst (vertegenwoordiger 

van het MINEF7). Dit blijkt ook uit het feit dat de MINEF-vertegenwoordiger documenten heeft 

ondertekend tijdens bijeenkomsten die plaats gevonden hebben voor elke exploitatie8.

  Plundering van oerbossen:  
  industriële misdrijven in Afrika 

1 Dit besluit volgde op de Openbare Aanbesteding N° 0415 van 6 juli 2000 en het Proces Verbaal van de Interministriële Commissie 

van december 2000.
2 Op bepaalde stammen in het houtpark zijn offi ciële markeringen gevonden (VC 08-03-78 – datum 26-09-02). Uit deze markeringen 

kan worden afgeleid dat de houtkap buiten de offi ciële grenzen van VC 08-03-78 heeft plaats gevonden tijdens de tweede 

exploitatieperiode 2002/2003)
3 Zagerij op ongeveer 8 km van de luchthaven van Nsimalen en op ongeveer een zestigtal km van het exploitatiegebied.
5 Zie het rapport over de bosexploitatie in 2001/2002 volgens informatie bekomen bij het SIGIF.
6 Voor verdere berekeningen in dit rapport, is telkens rekening gehouden met een hypothetisch gemiddeld kapvolume van 5m³/ha, 

gezien dit cijfer geregeld gebruik wordt als standaard kapvolume in Ventes de Coupe.
7 MINEF : Ministère des Eaux et Forêts
8 Zie de bewijzen voor de ontvangst van 1000 FCFA/m³ gekapt hout, betaald door de exploitant, en dit voor de houtkap in de buurt 
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__________________
1 Zie de bewijzen voor de ontvangst van 1000 FCFA/m³ gekapt hout, betaald door de exploitant, en dit voor de houtkap in de buurt van Loum Carrefour. Hetzelfde 

geldt voor het dorp Minkomibé.
2  De diverse aanwijzingen van exploitatie (offi cieel gemarkeerde stam, achtergelaten bomen in het bos, enz) zijn telkens vastgelegd op fi lm en foto, en dit voor de 

diverse locaties waar werd gekapt buiten de offi ciële grenzen van de Vente de Coupe

 3 Tijdens het onderzoek, zijn er in de bezochte houtparken met moeite stammen teruggevonden met de merktekens van het bedrijf en het nummer van de VC 

enerzijds en de offi ciële markeringen anderzijds. Nochtans worden in dergelijke houtparken in vele gevallen talrijke stammen achtergelaten.
4  Volgens artikel 156 van de boswetgeving wordt bij exploitatie buiten de offi ciële grenzen van het vergund kapgebied (in openbaar bos) een boete gegeven voor 

een bedrag tussen 200.000 à 1.000.000 FCFA en/of een gevangenisstraf gegeven van 1 tot 6 maanden, zonder daarbij de schadevergoedingen voor het gekapt hout 

in rekening te brengen. 

Bevindingen van de missie 

1. Exploitatie buiten de grenzen van de Vente de Coupe (VC)

De verwerking van de geografi sche gegevens met GIS Arcview heeft aangetoond dat Ing-F buiten de 

offi ciële grenzen (zoals deze zijn vermeld in het Toekenningsbesluit  - zie Annex 1) van de VC 08-03-78 

heeft geëxploiteerd. De punten die zijn opgemeten met de GPS tijdens de missie in april 2004 (zie bijlage 2), 

bevinden zich op verschillende lokaties zowel binnen als buiten de offi ciële grenzen van de VC. Deze punten 

zijn vervolgens op een kaart (op schaal 1/200 000) aangebracht.

De diverse aanwijzingen van exploitatie1 langs het parcours van boswegen buiten de offi ciële grenzen van de 

Vente de Coupe, zoals de aanwezigheid van boomstronken, van achtergelaten stammen met de merktekens 

VC 08-03-78, van gekapte bomen die niet zijn weggesleept, van houtparken, van sleepwegen, enzovoort, 

zijn eveneens geregistreerd. 

Via de digitalisatie van de GPS-punten en de berekening van de oppervlakte van de zone binnen deze 

punten, kan worden aangetoond dat de exploitatie buiten de offi ciële grenzen van de VC zich uitstrekt 

over een oppervlakte van ongeveer 1.820 ha (zie kaart 1). Het is belangrijk hierbij te beklemtonen dat 

het hier om zeer voorzichtige schattingen gaat. Verder kon één van de pistes die naar Mébengadzama 

loopt, niet tot op het einde worden gevolgd. Dus het gebied dat effectief door illegale houtkap is getroffen is 

hoogstwaarschijnlijk omvangrijker in oppervlakte.

Gedurende deze exploitatie, heeft de exploitant deze illegale kappingen systematisch proberen “witwassen”, 

door de gekapte stammen te merken met het nummer van de legale Vente de Coupe VC 08-03-78. 

Ing-F heeft aan de andere kant wel geprobeerd om alle sporen die zou kunnen leiden tot de ontdekking 

van deze frauduleuse exploitatie, te wissen. Zo heeft het bedrijf geprobeerd geen enkele stam met de 

merktekens van het bedrijf in de gebieden waar het illegaal gekapt heeft, te laten liggen2. De overtreder 

heeft ook geprobeerd om alle compromitterende pistes te verbergen. De stammen die nu nog ter plaatse 

konden gevonden worden, liggen daar nog puur uit vergetelheid. Volgens ex-werknemers van het bedrijf, 

werden de stammen, eens ze gemerkt waren met het logo van het bedrijf en de nummer van de VC, offi cieel 

gemarkeerd nadat ze op een vrachtwagen geladen waren.

Deze daad wordt volgens de boswetgeving beschouwd als een zware overtreding. Het betreft het kappen 

buiten de offi ciële grenzen van het vergunde gebied, en is dus strafbaar met strafrechtelijke, civielrechtelijke3 

en/of administratieve4 sancties zoals voorzien in de boswetgeving. Als deze fraude eerder geconstateerd was 

geweest, had Ingénierie Forestière normaal gezien moeten gediskwalifi ceerd worden voor elke openbare 

aanbesteding van kapvergunningen. 
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_______________

1 200.000 FCFA = 304,90 Euro ; 1.000.000 FCFA = 1524,49 Euro 
2 Cf. Artikel 162 alinea 2

2. Frauduleus aanbrengen van offi ciële markeringen op de stammen

Een aantal van de stammen die in houtparken buiten de offi ciële grenzen van de Vente de Coupe zijn 

gevonden, dragen niet enkel het merkteken Ing-F VC 08-03-78, maar in sommige gevallen ook een 

offi ciële markering. Deze offi ciële markering wordt normaal gezien uitgevoerd door het Hoofd van de lokale 

bosbouwdienst van Esse.

Artikel 156 van de Boswetgeving is van toepassing bij het frauduleus aanbrengen van de offi ciële markeringen. 

Uit dit artikel volgt dat de overtreder een boete krijgt voor een bedrag tussen 200 000 en 1 000 000 FCFA1.

De aanwezigheid van deze offi ciële markeringen 

op de illegaal gekapte stammen, suggereert de 

medeplichtigheid van het Hoofd van de lokale 

Bosbouwdienst, die offi cieel beëdigd is om deze 

markeringen aan te brengen. Dit feit houdt een 

verdubbeling van de sancties en straffen in 

voorzien in de boswetgeving2.
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3. Impact van de exploitatie op lokaal niveau

Uit interviews die zijn afgenomen met enkele bewoners, blijkt het zeer waarschijnlijk dat deze illegale 

exploitatie getolereerd is door de bewoners van de belangrijkste getroffen dorpen (Loum Carrefour, 

Minkomibé, Mébengadzame, Ngomban) omdat ze een fi nanciële compensatie van 1.000 FCFA/ m³1 gekapt 

hout hebben aanvaard. Maar ook blijkt dat de geïnterviewde bewoners ter plaatse op de hoogte leken te 

zijn van het feit dat de exploitatie buiten de offi ciële grenzen van de Vente de Coupe VC 08-03-78 was 

gebeurd.

Uit interviews met bewoners van het dorp Loum Carrefour, blijkt dat de overeenkomst over deze compensatie 

is bereikt tijdens onderhandelingen waarbij de lokale administratieve autoriteiten (Hoofd van de plaatselijke 

bosbouwdienst, Sous-préfect, dorpshoofd), de bosexploitant en de betrokken bewoners aanwezig waren. 

Deze overeenkomst werd door de exploitant in ieder geval nagevolgd. De dorpen hebben namelijk twee 

maal bedragen gekregen2 ter waarde van respectievelijk :

- 2.442.791 FCFA (voor een volume van 2.442 m³) uitgekeerd op 4 oktober 20023,

- en van 852.270 FCFA (voor een volume van 852 m³) in september 2003.

De autoriteiten die de ontvangstbewijzen (zie bijlage 3) hebben ondertekend bij de uitkering van deze twee 

sommen geld, waren het Hoofd van de plaatselijke Bosbouwdienst (MINEF vertegenwoordiger) en de Sous-

préfect. Hierdoor lijkt de hypothese dat de lokale autoriteiten, en in het bijzonder het Hoofd van de lokale 

Bosbouwdienst, medeplichting zijn in deze zaak, bevestigd te worden.

Naast de fi nanciële compensatie, hebben de bewoners van Loum ook een overeenkomst gemaakt met 

de exploitant over andere vergoedingen. Ingénierie Forestière heeft echter maar een deel van deze 

overeenkomst gerespecteerd. Want een aantal van de werken die de exploitant beloofd had, zijn maar half 

voltooid. Onder meer zijn de werken voor een Kapel voor religieuze verering, een gezondheidscentrum, 

evenals een gebouw voor de leerkrachten van de lokale school niet afgewerkt. 

Een aantal individuen van de gemeenschap bekloegen zich over de vernieling van hun goederen (waaronder 

landbouwgewassen en cacaoplantages), zonder daarvoor een schadevergoeding te hebben ontvangen.

  Plundering van oerbossen:  
  industriële misdrijven in Afrika 

 _______________
1 1000 FCFA = 1,52 Euro 
2 Het is belangrijk hierbij op te merken dat de bewoners voor hun berekening enkel steunden op de volumes die gecommuniceerd werden door 

de exploitant.
3 Zie kwitantie n° 153/L/J05-02-P, Esse.
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Een constructie die voor minder dan de helft is 

afgewerkt. Het gebouw had een gezondheidscentrum 

moeten worden. 

© Greenpeace / Verbelen – april 2004.

Een aantal jongeren in het dorp die aangeworven 

waren door de exploitant, bekloegen zich over de 

moeilijke en zelfs onrechtvaardige condities waarin zij 

moesten werken. Betalingen van het salaris gebeurden 

onregelmatig. Werkongevallen tijdens de exploitatie 

werden niet vergoed. Gezien het gehaaste vertrek van 

de exploitant werd personeel ontslagen, maar werd de 

belofte gedaan dat een ontslagvergoeding zou worden 

geregeld. Tot nu toe, en dit volgens de tussenkomsten 

van de bewoners, werd dit nog steeds niet uitgekeerd. 

In één van de ontslagdocumenten, die werden bekomen 

via een oude werknemer1, wordt aangetoond dat het 

bedrijf Ing-F perfect op de hoogte was van het feit dat de 

exploitatie illegaal was. Want in het document erkent het 

bedrijf dat het verplicht is de zones waar zij begonnen 

was met exploitatie te verlaten, gezien - zo staat er te 

lezen in het document - er geen toelating voor exploitatie van de Bosbouwadministratie is ontvangen.

Het tweede gebied waar houtkap buiten de grenzen van de VC is gebeurd, betreft de dorpen Ngomban, 

Minkomibé, Mébengadzama. Net zoals in het dorp Loum Carrefour, heeft de exploitant ook in deze dorpen 

onderhandelingen opgezet alvorens de houtkapactiviteiten te beginnen. Ook in deze dorpen heeft de Sous-

prefect deelgenomen aan de onderhandelingen. Maar enkel het Hoofd van de lokale Bosbouwdienst, de 

Chef van de werf, het Hoofd van het district van Esse, en enkele verantwoordelijken van de dorpen hebben 

ontvangstbewijzen getekend. Volgens de mening van het Hoofd van het dorp Minkomibé, is de exploitant al 

zijn beloften nagekomen2. 

 _______________
1 Zie foto op p. 10 genomen in het dorp Loum Carrefour / ontslagdocument
2 Het dorp Minkomibé heeft de som van 1.434.180 FCFA ontvangen op 21/03/2003 (rekening houdende met de fi nanciële compensatie van 1.000 

FCFA/m³ en het feit dat de exploitant hier heeft gemeld dat er door hen 1434,179 m³ is gekapt).
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In het document hierboven erkent IngF dat het geen toelating heeft bekomen 

voor de houtkap.

©Greenpeace/Verbelen

Compensaties aan de dorpen voor de houtkapoperaties

Het bosgebied dat in Kameroen is gekapt via de kleinschalige kapvergunningen (Ventes de Coupe) is sinds eind 

jaren ‘90 enorm toegenomen. Exploitatie via deze Ventes de Coupe leidt heel vaak tot illegale houtkap (door 

bijvoorbeeld houtkap buiten de offi ciële grenzen) en sociale confl icten. 

De lokale gemeenschappen ondervinden weinig voordelen uit deze kleinschalige houtkapoperaties via Ventes de 

Coupe. Als gevolg van de wijdverspreide protesten van lokale gemeenschappen tegen deze Ventes de Coupe, 

hebben exploitanten een systeem uitgewerkt, waarbij ze 1.000 FCFA (1,52 Euro) betalen aan de getroffen lokale 

gemeenschappen voor elke kubieke meter gekapt hout. Ook al is deze betaling nu een wijdverspreide praktijk in 

Kameroen, is dit type van betalingen nooit formeel geregeld door de Kameroense wetgeving. En jammer genoeg, 

houdt een dergelijke praktijk vele risico’s in. 

De houtkapbedrijven misbruiken vaak de onwetendheid van de lokale gemeenschappen bij illegale houtkap. De 

bewoners die door de gemeenschap worden aangeduid om de houtvolumes te controleren die door het bedrijf 

worden gekapt, hebben vaak onvoldoende kennis om te kunnen inschatten wat realistische houtkapvolumes 

zouden kunnen zijn. Wat erger is, is dat exploitanten soms de 1.000 FCFA/m³ gekapt hout betalen aan 

gemeenschappen in gebieden waar geen wettelijke kapvergunningen zijn toegekend. Op die manier, wordt 

voor de dorpelingen de illusie gecreëerd dat de exploitant wel degelijk een kapvergunning heeft. Vaak wordt 

de ontvangst van de som van 1.000 FCFA/m³ gekapt hout vastgelegd in gehandtekende documenten. Lokale 

vertegenwoordigers van het MINEF (Ministère des Eaux et Forêts) zijn vaak medeplichtig in deze zaken. 

  Plundering van oerbossen:  
  industriële misdrijven in Afrika 
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Besluit en aanbevelingen

Eens het gezaagd hout van Ing-F op de Europese markt komt, heeft de koper/consument geen enkel middel 

om zich ervan te verzekeren dat het hout van een legale exploitatie komt. Want Ing-F kan gemakkelijk 

stammen van legale herkomst en stammen van illegale herkomst mengen in zijn zagerij in Kameroen en 

deze gezamenlijk verwerken.

Het bedrijf Ing-F heeft een exploitatie uitgevoerd buiten de offi ciële grenzen van de toegekende Vente de 

Coupe, op verschillende lokaties en die over een totale oppervlakte van 1.820 ha.

De overtreder moet dus bestraft worden met sancties die voorzien zijn in de boswetgeving, en in dit geval 

voor een zware overtreding. Concreet moeten volgende stappen ondernomen worden :

• het openen van een onderzoek naar deze zaak; de bosbouwadministratie moet een proces verbaal 

opstellen 

• het betalen van een boete van 2.000.000 FCFA1

• het regelen van de achtergestelde bosbouwtaksen (Redevance Forestière Annuelle)2 over een oppervlakte 

van 1.820 ha

• het betalen van de schadevergoeding, berekend op basis van de FOB (Free on Board) waarde van het 

hout dat illegaal werd gekapt3 ;

• het nemen van disciplinaire maatregelen tegen het Hoofd van de lokale Bosbouwdienst, die als 

medeplichtig kan worden beschouwd in deze exploitatie.

  Plundering van oerbossen:  
  industriële misdrijven in Afrika 

______________

1 2.000.000 FCFA = 3048,98 Euro 
2 RFA = 1820 hectare X 3 300 FCFA x 2 jaar (periode van exploitatie) = 12 012 000 FCFA
3 Schatting van de schadevergoeding : gemiddelde kapvolume 5 m³/ha; gemiddelde FOB (free on board) waarde (1ste categorie): 100.000 F 

CFA, Oppervlakte: 1820 ha. 1.00.000 FCFA x 1820 hectare x 5 m³/ha = 910.000.000 FCFA

Gezaagd hout van Ing-F op de houtwerf van Somex (augustus 2004), een belangrijke 

houtimporteur in België.
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BIJLAGEN

Bijlage 1: Besluit voor de toekenning van VC 08-03-78 (zie laatste pagina)

Bijlage 2 : Lijst van de geregistreerde GPS punten 

Beschrijving van de punten Geografi sche coördinaten (UTM 32N) 

GPS punt    809235 461571 

GPS punt    809191 461671 

GPS punt    809176 461714 

Houtpark    809036 461793 

GPS punt    809115 463530 

Houtpark    809061 463617 

Houtpark        808985 464406 

GPS punt    808976 464481 

GPS punt    808754 464972 

Houtpark    808657 465039 

Achtergelaten Ilomba stam  808542 464756 

GPS punt    808595 465075 

Achtergelaten Ayous stam  808497 464761 

Houtpark    808393 465156 

GPS punt    808335 465166 

GPS punt    808149 464978 

Houtpark    808105 464867 

Houtpark    809394 463614 

GPS punt    809437 463625 

GPS punt    809416 463235 

Houtpark    809333 462901 

Achtergelaten Ayous stam 

met de merktekens

Ing-F VC 08-03-78   809575 463046 

Houtpark    809384 462698 

Houtpark    809327 462342 

Houtpark    809209 462028 

GPS punt    813053 461298 

GPS punt    813708 467631 

GPS punt    813662 468018 

Houtpark    813639 468129 

GPS punt    813642 468160 

GPS punt    813643 468245 

Houtpark    813675 467634 

Houtpark    813364 467619 

Houtpark    812970 467590 

GPS punt    812848 467614 

GPS punt    811833 467818 

Houtpark    811759 467820 

GPS punt    811711  467834 

GPS punt    811600 467845 

Houtpark    811518 467910 

GPS punt    811460 467884 

GPS punt    811319 468308 

Houtpark    811309 468355 

Houtpark    813705 466809 

Houtpark    813556 466754 

Houtpark    813242 466702 

Houtpark    812908 465999
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Houtpark met stammen

die offi cieel gemarkeerd zijn  812896 465877 

Stammen met het merkteken

VC 08 03 78    812927 465880 

Houtpark    813009 465507 

Houtpark    813090 465460 

Houtpark    813173 465181 

Houtpark    813096 464865 

GPS punt    815558 460745 

GPS punt    815299 460459 

Houtpark dans la VC   815269 460416 

GPS punt    815216 460345 

GPS punt    812990 465496 

Houtpark    812593 465578 

Houtpark    812575 465427 

Houtpark    812241 465487 

Houtpark    812177 465491 

Houtpark    812565 466081 

Achtergelaten Ayous stam met de  

merktekens IngF VC 08-03-78   813103 465466 

Houtpark    812537 466111 

GPS punt    811469 467854 

GPS punt    811316 467818 

Houtpark    810914 467693 

Houtpark    810746 467659 

Houtpark    810667 467886 

Stam met offi ciële 

markering ING-F VC 08 03 78  810726 468021 

Houtpark    810429 467786 

Houtpark    810291 467987 

Houtpark    809996 467981 

GPS punt    809995 467931 

GPS punt    809956 467758 

Houtpark    809942 467699 

Stam met offi ciële 

markering VC 08 03 78   809966 467630 

Houtpark    810214 467425 

Houtpark    810522 467571 

GPS punt    810544 467608 

GPS punt    810361 467340 

Houtpark    810365 467322 

Houtpark    809866 467870 

Houtpark    810729 467444 

Houtpark    810914 467590 

Houtpark    810985 468237 

GPS punt    810993 468207 

GPS punt    810973 467839 

Houtpark    813567 468598 

GPS punt    813490 468654 

GPS punt    813145 468666 

Houtpark    813114 468674 

Houtpark    812704 468748 

Houtpark    812186 469081 

GPS punt    812126 469159 

GPS punt    813446 470400 

GPS punt    813451 470323 

Houtpark    813464 470257 

GPS punt    813487 470134 

GPS punt    814577 470073 

Houtpark    814474 470214 



14

Houtpark    814481 470298 

Houtpark    815208 470087 

Houtpark    815477 470183 

Houtpark    815508 470204 

Houtpark    813631 469160 

GPS punt    813631 469106 

GPS punt    813640 468345 

Houtpark    813654 468220 

GPS punt    813652 468141 

GPS punt    813650 468017 

GPS punt    813657 467894 

Bretelle    809076 464606 

Park     809145 464824 

Uitsleepweg    809308 465079 

Ayous stam met offi ciële 

markering  VC 08 03 78  812717 467697 

Bijlage 3 : Documenten voor ontvangst van het bedrag van 1000 FCFA/m³ (1,52 Euro) gekapt hout in het dorp Loum 

Carrefour










