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Europese Unie bestendigt vernietiging
van de laatste Indonesische regenwouden

Greenpeace roept EU op de import van illegaal hout te bannen

Mei 2004

‘Als aankoper van houtproducten, hebt u de mogelijkheid om een bewuste keuze
te maken van wie en van waar u uw houtproducten vandaag haalt. Door hout te
kopen uit Indonesië, wakkert u de vernietiging van onze regenwouden en
nationale parken verder aan’
Nabiel Makarim, Indonesische Minister voor Leefmilieu1

‘De Commissie hecht zeer veel belang aan het voorschrift dat hout afkomstig
moet zijn van duurzame bronnen. Zij beschikt nu over de nodige middelen om te
garanderen dat dit voorschrift wordt nageleefd.’
Neil Kinnock, Vice-voorzitter van de Europese Commissie 2

Samenvatting

Overal ter wereld staan oerbossen zwaar onder druk. De handel in hout van illegale en vernietigende
houtkap draagt ertoe bij dat vele bosgebieden - die cruciaal zijn voor de overleving van heel wat
bedreigde soorten en voor het levensonderhoud van inheemse volkeren - vernietigd worden. Maar de
handel in hout van illegale en vernietigende houtkap draagt ertoe bij dat veel van die bosgebieden
vernietigd worden. Illegale houtkap is nauw verweven met corruptie, georganiseerde misdaad en
schending van mensenrechten. Bovendien verliezen de producerende landen een heleboel inkomsten
doordat bedrijven belastingen ontlopen.

Indonesië is hiervan een tragisch voorbeeld. De Wereldbank schat dat de laagland regenwouden in
Kalimantan en Sumatra, waar de met uitsterven bedreigde orang oetan en Sumatraanse tijger
voorkomen, tegen 2010 zullen verdwenen zijn. De Wereldbank schat dat de Indonesische overheid
elke minuut het equivalent van US $6,700 aan inkomsten verliest, te wijten aan illegale houtkap.3
Ondanks de belangstelling van internationale media, politiek en industrie, is er tot nu toe maar weinig
veranderd aan de situatie op het terrein, waar de illegale houtkap niet meer onder controle is. Politieke
corruptie in Indonesië zorgt er verder voor dat zogenaamde timber barons straffeloos blijven opereren,
terwijl scrupuleuze handelaars in Europa goedkope multiplex blijven aankopen, waardoor ze bijdragen
tot illegale en vernietigende houtkap.

Ondanks herhaalde engagementen op bijeenkomsten van de G8, op de Wereldtop over Duurzame
Ontwikkeling in 2002 in Johannesburg en recent ook tijdens de 7e opvolgingsvergadering van het
Verdrag inzake Biologische Diversiteit, heeft de EU nog steeds geen allesomvattende aanpak om de
handel in illegaal gekapt hout tegen te gaan.

De Europese Commissie is momenteel verschillende maatregelen aan het voorbereiden om de
handel in illegaal gekapt hout te bestrijden, en meer bepaald in het kader van het ‘FLEGT’ actieplan.4

                                                     
1 Speech at WSSD, World Summit on Sustainable Development, Johannesburg, september 2002
2 16th March 2004, parliamentary answer, P-0283/04EN
3 Harwell, 2003, citing Arnolodo Contreras-Hermosila, ‘Law compliance in the forest sector: an overview’ Working Paper 3720
for the World Bank, 2002
4 Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT)
http://europa.eu.int/eur-lex/en/com/cnc/2003/com2003_0251en01.pdf



Maar eerder dan een prioriteit te maken van nieuwe wetgeving om de import van illegaal gekapt hout
en houtproducten te bestrijden, focust de Commissie zich op de implementatie van een vrijwillig
vergunningenstelsel door vrijwillige partnerschapsovereenkomsten met producentenlanden. Maar de
Commissie geeft toe dat slechts een beperkt aantal landen deze overeenkomst zullen tekenen. Het
resultaat hiervan is dat toch nog grote volumes illegaal gekapt hout de EU zullen binnenkomen, en dit
van landen die geen partnerschapsovereenkomst hebben getekend met de EU.

Greenpeace is ervan overtuigd dat om een eind te maken aan bosvernietiging, de Commissie verder
moet kijken dan vrijwillige partnerschapsovereenkomsten, en zich moet engageren voor een bindende
wetgeving die de EU-markt sluit voor illegale houtproducten.

Op dit moment faalt het actieplan ook op het vlak van aankoopbeleid, gezien het er niet voor zorgt dat
de EU zijn eigen aankoopbeleid systematisch anders aanpakt. In het FLEGT-actieplan wijst de
Europese Commissie de lidstaten op hun rol die zij bij overheidsaanbestedingen kunnen opnemen.
Meer specifiek wordt vermeld dat “illegaal kappen kan worden aangepakt met behulp van een beleid
voor overheidsopdrachten.”

Maar terwijl de Commissie de lidstaten aanmoedigt om meer aandacht te besteden aan de strijd tegen
illegale houtkap - onder meer via overheidsaanbestedingen - besteedt de EU hier niet systematisch
aandacht aan bij de verbouwing van EU-gebouwen. Nieuw onderzoek van Greenpeace heeft namelijk
aangetoond dat het renovatieprogramma van de EU, in het kader van de toetreding van tien nieuwe
lidstaten tot de EU, bijdraagt tot de vernietiging van de laatste regenwouden van Indonesië.

Bossen en hun biodiversiteit in Indonesië

‘[Indonesia] is almost certainly undergoing a species extinction spasm of planetary proportions.’
World Bank, 20015

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.
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.6 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 negentig verdubbeld en bereikte een piek van
3,8 miljoen hectaren in 2000.7 Geschat wordt dat ongeveer 90% van alle houtkap in Indonesië illegaal
is!8 De Wereldbank schat dat de Indonesische overheid elke minuut het equivalent van US $6,700
aan inkomsten verliest, te wijten aan illegale houtkap.9

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.

                                                     
5 World Bank Report, Indonesia: Environment and Natural Resource Management in a Time of Transition, Washington DC.
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8 See pg 9 of Greenpeace, ‘Partners in Crime’, June 2003
9 Harwell, 2003, citing Arnolodo Contreras-Hermosila, ‘Law compliance in the forest sector: an overview’ Working Paper 3720
for the World Bank, 2002



Aanbestedingen in de EU

Openbare aanbestedingen maken ongeveer 16% uit van het Europees Bruto Nationaal product. Dit
stemt overeen met 50% van het BNP van Duitsland. Tot op heden zijn er weinig aanwijzingen dat de
EU een stevig beleid heeft gehanteerd om bij aanbestedingen systematisch rekening te houden met
de doelstellingen van duurzame ontwikkeling, en dan meer specifiek als het over hout gaat. In
tegenstelling tot verschillende lidstaten, heeft de EU geen richtlijnen opgesteld voor de aankoop van
houtproducten van legale en verantwoorde bronnen.

In het kader van de toetreding van tien nieuwe lidstaten tot de EU, heeft de EU in Brussel diverse
constructieprojecten opgezet. Onderzoek van Greenpeace heeft aangetoond dat de EU bijdraagt tot
bosvernietiging door voor deze verbouwingswerken Indonesisch hout te gebruiken, afkomstig van
illegale en vernietigende houtkap.

Indonesische multiplex in de EU gebouwen

Het Berlaymont gebouw

‘Safeguards are in place to ensure that buildings procured by the Commission do not contain timbers
from illegal sources…in circumstances where the Commission can influence the market in respect of
buildings it is likely to acquire, such as the renovation of the Berlaymont, it makes an explicit
requirement to the developer to procure timber only from sustainable sources’

Neil Kinnock, 19 juni 2003, antwoord op parlementaire vraag

Het Berlaymontgebouw werd aangekocht door de Europese Commissie in 2002. Het prijskaartje van
deze aankoop bedroeg 553 miljoen euro. 10

Er komt eindelijk een eind aan de grote verbouwingswerken die meer dan zes jaar vertraging
opliepen. Wanneer het gebouw zal afgewerkt zijn, zal het een totale bureauoppervlakte van 230.000
m² hebben met plaats voor 2.700 ambtenaren.

De Commissie heeft pogingen ondernomen om te verzekeren dat het hout, gebruikt in de
verbouwingswerken van het Berlaymontgebouw, afkomstig is van verantwoord beheerde bossen.
Diverse FSC11-gelabelde producten zijn gespecificeerd waaronder constructiehout en spanten.
Contracten die werden uitgegeven, hadden een clausule die voorzag dat de gebruikte materialen
tijdens de verbouwingswerken "gecertificeerd en van een hernieuwbare en ecologisch verantwoorde
bron” zouden komen 12

Maar tijdens werfbezoeken in februari en maart 2004, heeft Greenpeace ontdekt dat deze
contractclausules niet altijd zijn nageleefd. Er werd namelijk ongecertificeerde Indonesische multiplex
gevonden, onder andere gebruikt voor muurbekleding. Deze multiplex is geleverd door :

• AFR – maakt deel uit van de RGM groep; uit onderzoek blijkt dat dit bedrijf illegaal gekapt hout
heeft gekocht uit een beschermd gebied in Sumatra waar de tijger nog voorkomt

• Korindo – onderzoek van de Indonesische overheid heeft aangetoond dat dit bedrijf in Kalimantan
illegaal gekapt hout gebruikt in zijn productie-eenheid Ariabima Sari

• Mujur – kappen illegaal in West Sumatra.
• Tjipta – kopen hout uit de laatste regenwouden van Sumatra

                                                     
10 http://www.euobserver.com/index.phtml?aid=8113
11 FSC : Forest Stewardship Council (Raad voor Verantwoord bosbeheer)
12 http://www.berlaymont2000.com/index-3.htm



Het gebouw van het EU Comité van de Regio’s (CvdR) /Europees Economisch en Sociaal Comité
(EESC)

In het hart van de Europese wijk in Brussel en vlakbij het EU-parlement is het Belliard 97 gebouw
gelegen. Het gebouw zit momenteel in de laatste fase van verbouwingswerken, met een prijskaartje
van 54,5 miljoen euro, in het kader van de uitbreiding van de EU.13 Het gebouw, dat oorspronkelijk
werd geleast door het Europees parlement, wordt nu de zetel van twee adviesorganen. Het Comité
van de Regio’s (CvdR)14, werd opgericht in navolging van het verdrag van Maastricht, en geeft advies
aan de Europese Commissie en de Raad over nieuwe voorstellen die impact hebben op regionaal of
lokaal niveau. Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC)15 richt zich op het consulteren
van economische en sociale belangengroepen over een reeks van EU-onderwerpen.

Het gebouw is eigendom van Cofinimmo en wordt nu geleast door het CvdR en het EESC, met een
optie voor mogelijke aankoop in de toekomst. In de “Code of Good Conduct” van Cofinimmo staat
duidelijk te lezen dat het bedrijf systematisch alle aspecten rond gezondheid, veiligheid en milieu
incorporeert 16. Volgens EESC, was de “Ecoarchitect” Pierre Lallemand verantwoordelijk voor de
inrichting van het constructieproject’17

Greenpeace heeft geen enkel bewijs kunnen vinden van inspanningen om te verzekeren dat het
gebruikte hout afkomstig zou zijn van legale en duurzame bronnen. Onderzoek van Greenpeace
tijdens de maanden februari-april heeft aangetoond dat Indonesische multiplex werd gebruikt geleverd
door volgende bedrijven :

• RSK – de multiplex is gebruikt voor wandbekleding; uit laatst beschikbare documenten blijkt dat
het bedrijf dubbel zoveel multiplex produceerde dan toegelaten

• Mujur –  toepassing van de multiplex in het gebouw is niet gekend; dit bedrijf kapt illegaal in West-
Sumatra

• AFR – de multiplex werd gebruikt voor de vloeren; maakt deel uit van de RGM groep; uit
onderzoek blijkt dat het bedrijf illegaal gekapt hout heeft gekocht uit een beschermd gebied in
Sumatra waar nog tijgers voorkomen.

• IKMM –  de multiplex werd gebruikt voor vloeren, trappen, rond ramen en voor voetsteunen in het
gebouw ; het bedrijf wordt bevoorraad met hout uit de laatste regenwouden van Kalimantan.

Leveranciers van de Indonesische multiplex

Raja Garuda Mas Group (RGM)

Raja Garuda Mas is één van de grootste conglomeraten in Azië Pacific met activa die US $ 4,5 miljard
overschrijden en met meer dan 56.000 arbeidskrachten. De RGM groep is onder meer actief in
bosbeheer, houtverwerking, oliepalmplantages en verwerking, pulp en papier, kunstzijde en kolen.
RGM opereert in Indonesië, Maleisië, Indië en China.18

Asia Forestama Raya (AFR) is een dochterbedrijf van RGM en heeft twee productie-eenheden in
Sumatra. Uit de laatst beschikbare gegevens blijkt dat AFR meer produceerde dan zij volgens hun
vergunningen zijn toegelaten, en dus zou AFR volgens de Indonesische wetgeving moeten gesloten
worden.

Onderzoek dat in 2003 werd uitgevoerd door de Nederlandse milieuvereniging, Milieudefensie, toonde
aan hoe de groep illegaal gekapt hout uit twee beschermde gebieden in Sumatra heeft aangekocht:

                                                     
13 from the website of project architects, http://www.artbuild.be
14 http://www.cor.eu.int/en/pres/pres_rol.html
15 http://www.esc.eu.int/pages/en/org/pla_EN.pdf
16 http://www.confinimmo.com/assets/C010-P001/About/Code%20conduite%20UK.pdf
17 EESC info, newsletter, pg 2, February 2004
18 Carr, Frances, 2001. Down to Earth, Nov. 2000, Updated Jan 2001. Indorayon’s Last Gasp?; Draffan, G. Corporate Profile:
Raja Garuda Mas. www.endgame.org.



namelijk van het Tahura Minas reservaat, vlakbij Pekanbaru (beter gekend onder de naam Riau
Elephant Centre) en het wildreservaat Giam Siak Kecil.19

Het wildreservaat is 50.000 ha groot en is het leefgebied van onder meer de bedreigde Sumatraanse
tijger. Uit een nieuw rapport blijkt dat er nog maar 400-500 in het wild leven.20

In maart 2003, diende de Indonesian Community for Forestry Reform (MPI-R) een klacht in bij het
Ministerie van Bosbouw wegens illegale houtkap door PT Nanjak Makmur in hun gelijknamige
concessie in Noord-Sumatra. AFR koopt hout uit deze concessie. PT Nanjak Makmur had meer
bepaald buiten de grenzen van de concessie gekapt, gekapt zonder de nodige vergunningen,
belastingen niet betaald en geweigerd de nodige compensaties te betalen aan de lokale bevolking.21

De concessies van waaruit AFR wordt bevoorraad (Nanjak Makmur en Hutani Sola Lestari) liggen
bovendien in Tesso Nilo, een bosgebied waarvan gezegd wordt dat het de grootste soortenrijkdom op
aarde herbergt.22

Korindo

De Korindo groep bezit meerdere fabrieken in Indonesië, die hout halen uit de laatste regenwouden
van Indonesië. Uit de laatst beschikbare documenten, blijkt dat drie van de zes grootste fabrieken van
Korindo, meer multiplex produceerden dan wettelijk toegelaten volgens Indonesische wetgeving. Alle
zes fabrieken hebben hout aangekocht afkomstig uit gebieden waarvoor “land clearance permits23”
zijn afgeleverd, hoewel deze praktijken door de Indonesische overheid niet meer toegelaten zijn sinds
maart 2002 (PP 34, 2001).24

De Indonesische overheid heeft aangetoond dat de Ariabima Sari fabriek van de groep Korindo
illegaal gekapt hout gebruikt. In 2002 en 2003 inspecteerde het Indonesische Bosdepartement acht
houtbedrijven, waaronder onder meer de Ariabima Sari fabriek (mei 2003). Tijdens die controle
werden illegale stammen gevonden in de 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).25

In het Tanjung Puting Nationaal 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.26 Ongeveer 45% van het Tanjung
Puting Nationaal Park is al gedegradeerd.27. 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.

RSK

Rimba Sunkyong heeft een productie-eenheid voor gezaagd hout en multiplex in Sumatra. In de
bossen in West Sumatra kwamen ooit tijgers, neushoorns, gibbons, olifanten en duizenden
plantensoorten voor28. Ook deze fabriek blijft hout kopen van gebieden waarvoor “land clearance
permits” zijn afgeleverd, hoewel deze praktijken door de Indonesische overheid niet meer toegelaten
zijn sinds maart 2002. Uit de laatst beschikbare documenten van RSK, blijkt dat het bedrijf dubbel

                                                     
19 Pages 20-26, ‘Suspect timber from Indonesia’, Milieudefensie, 2003 http://www.milieudefensie.nl/foenl/publicaties.htm
20 http://www.panda.org/about_wwf/what_we_do/species/news/news.cfm?uNewsID=11930
21 Milieudefensie, op cit
22 http://edition.cnn.com/2002/WORLD/asiapcf/southeast/02/05/indonesia.forest/
23 Land clearance permits, zijn vergunningen afgeleverd op sub-provinciaal niveau, waarbij alle vegetatie mag verwijderd
worden. Het bos ruimt dan baan voor ander landgebruik.
24 Korindo mill submissions to Department of Forestry.
25 See for example http://www.eia-international.org/cgi/reports/report-files/media66-1.pdf
26 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
27 Saving pongo, Tempo Magazine, 23rd February 2004
28 Barber, C., E. Matthews, D. Brown, T. Brown, L. Curran, C. Plume, 2002. State of the Forest: Indonesia. Bogor, Indonesia:
Forest Watch Indonesia and Washington DC: Global Forest Watch.



zoveel multiplex produceerde dan hen wettelijk is toegelaten. Volgens de Indonesische wetgeving zou
deze fabriek dus gesloten moeten worden.

Mujur
Mujur is gebaseerd in Medan (Noord-Sumatra) en heeft concessies in Noord-Sumatra, West-Sumatra
en de in oorlog verscheurde provincie Atjeh. Het bedrijf exporteert naar verschillende EU-landen zoals
België en het Verenigd Koninkrijk (UK).

Mujur haalt 50% van zijn houtvoorraad uit eigen concessies. Onderzoek door NGO's en de
Wereldbank heeft aangetoond dat de afgelopen jaren in al de concessies illegaal is gekapt. Deze
illegale praktijken kunnen omschreven worden als kappen buiten de grenzen van de concessies,
kappen in bufferzones, en kappen in het nationaal park Kerinci Sebelat (Sumatra). In Atjeh, waar één
van de concessies van Mujur is gelokaliseerd, is er een ban op houtkap sinds 2001. Naar verluidt is er
toch houtkap in de provincie, maar er is geen info beschikbaar over de activiteiten van Mujur.
Voor de andere 50% bevoorraadt Mujur zich op de open markt en ook deze bronnen zijn van
twijfelachtige legaliteit.

Mujur is gelinkt met sociaal conflict. In de concessie Alas Aceh Perkasa, hebben naburige dorpen
gedreigd met het afbranden van het basiskamp in de concessie. Dit tenzij het bedrijf onmiddellijk
stappen zou ondernemen om op lokaal niveau ook basiswelzijn te garanderen. Een team van The
Nature Conservancy werd in 1999 naar de concessie gestuurd. De vier leden van het team werden
vermoord.

IKMM
IKMM is gekend in Indonesië als “Meranti Mustika” en is een tamelijk klein bedrijf. Het heeft zelf een
houtconcessie in Centraal-Kalimantan en betrekt het hout voor zijn productie van deze en nog twee
andere concessies (onderdeel van de Kayu Mas groep). Uit een rapport van de Wereldbank blijkt dat
de laagland regenwouden van Kalimantan tegen 2010 vernietigd zullen zijn, indien de houtkap aan
het huidige tempo verder blijft gaan.

Tjipta
De Tjipta groep opereert vanuit Medan (Sumatra) en heeft geen toegang tot zijn eigen
houtconcessies. Het bedrijf koopt bijgevolg zijn hout van derde partijen op de vrije markt en het hout is
daarom van twijfelachtige legaliteit. Voor zijn Europese agent, CIPTA, is het tot op heden onmogelijk
gebleken om bewijs te leveren van legale houtvoorzieningen op lange termijn.

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. In mei 2003, na jaren discussie, heeft de Europese Commissie haar FLEGT-actieplan
gelanceerd (Forest Law Enforcement, Governance & Trade), dat de strijd tegen illegale houtkap tot
doel heeft.

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.
• Voor alle overheidsaanbestedingen alleen maar hout gebruiken dat afkomstig van legale en

verantwoorde bronnen.



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

geld.
• Het ontwikkelen van een Europese Verordening, waarbij een vrijwillig vergunningenstelsel wordt

opgezet voor het identificeren van legaal hout dat op de Europese markt komt.
• Onderhandelingen over partnerschapsovereenkomsten 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.

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.


