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Samenvatting

Voor het wandelpad in Nieuwpoort 

werd tropisch regenwoud vernield in 

Kameroen. Gebruik hout met een FSC-

label, gegarandeerd uit verantwoord 

bosbeheer.

Het NGO-forum illegale houtkap1 

protesteert tegen het aankoopbeleid 

voor het recent aangelegde wandelpad 

langs de havengeul tussen Nieuwpoort 

Bad en Nieuwpoort Stad. Want 

ondanks allerlei beleidsbeloften, zijn 

Vlaamse gemeenten, provincies en 

de Vlaamse Overheid nog veel te 

slordig bij het aankopen van hout 

voor hun eigen bouwprojecten. Het 

aankoopbeleid voor dit wandelpad 

in Nieuwpoort - van meer dan een 

kilometer - is daarvan een trieste 

illustratie. 

Voor de aanleg van dit wandelpad zijn 

grote hoeveelheden Azobé gebruikt, 

een hardhoutsoort uit het tropische 

regenwoud van Kameroen. Minstens 

twee houtkapbedrijven die voor dit 

project Azobé hebben geleverd, 

zijn aantoonbaar betrokken bij de 

vernietiging van het Kameroense 

regenwoud door roofbouw2: CIBEC en 

TRC/REEF. Bovendien waren beide 

bedrijven de voorbije jaren herhaaldelijk 

betrokken bij illegale houtkap-

activiteiten. Door Azobé te kopen 

van deze bedrijven is de Vlaamse 

overheid mee verantwoordelijk voor 

de vernietiging van het tropische 

regenwoud in Kameroen. Ze loopt 

bovendien een groot risico dat de 

aangekochte Azobé effectief komt uit 

illegale bosexploitaties.

Illegale houtkap in Kameroen zorgt 

voor heel wat ecologische schade. 

Het leidt ook tot wijdverspreide 

sociale confl icten, schending van 

mensenrechten en een verlies aan 

inkomsten voor de Kameroense staat 

van vele honderden miljoenen euro’s. 

Nochtans heeft dit arme land de 

inkomsten hard nodig voor elementaire 

voorzieningen zoals onderwijs en 

gezondheidszorg.

Het Forum illegale houtkap eist dat 

de Vlaamse overheid voortaan de 

daad bij het woord voegt en meer 

consequent werk maakt van een 

ecologisch en sociaal verantwoord 

aanbestedingsbeleid. Dit voor àlle 

bouwprojecten die onder haar 

bevoegdheid vallen. Wat dat concreet 

betekent? Dat de overheid alleen hout 

uit verantwoord beheerde bossen 

mag voorschrijven, voor alle openbare 

werken.

1 Het Forum illegale houtkap bestaat uit 11.11.11, BBL (Bond Beter Leefmilieu), Greenpeace, Groenhart, KWIA (Steungroep voor Inheemse Volken), 

Natuurpunt, Safi er, VBV (Vereniging voor Bos in Vlaanderen), VODO (Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling), WWF (Wereldnatuurfonds).
2 ‘Roofbouw’ slaat op alle vormen van niet-duurzame bosexploitatie. De term is ruimer dan ‘illegale houtkap’ omdat hieronder ook verschillende 

wettelijk toegelaten vormen van bosexploitatie vallen die het bos vernietigen. 



Vlaamse beleidsinstrumenten om 

gebruik verantwoord hout te stimuleren

Begin jaren negentig gaat de Vlaamse overheid op 

zoek naar een nieuwe impuls voor het gemeentelijk 

milieubeleid. Het ‘milieuconvenant’ ontstaat, een 

overeenkomst waarbij gemeenten hun beleid 

afstemmen op dat van de Vlaamse overheid. 

Deze convenant bestaat op dat moment uit een 

basiscontract en meerdere opties. In 1997 vermeldt 

het milieuconvenant dat gemeenten die optie zeven 

ondertekenen, FSC3-gecertifi ceerd hout moeten 

voorschrijven in alle bestekken voor openbare werken. 

63 gemeenten engageren zich hiervoor. In 2002 wordt 

het milieuconvenant grondig herzien. Vanaf dan wordt 

het de ‘samenwerkingsovereenkomst’ genoemd. Het 

voorschrijven van ‘duurzaam geëxploiteerd hout’4 

voor eigen werken wordt mee opgenomen in de 

basisvoorwaarden. Ruim 70 % van de gemeenten 

engageren zich hiervoor. De stad Nieuwpoort 

ondertekent de samenwerkingsovereenkomst voor de 

eerste maal in 2002. Volgens de overeenkomst dient 

Nieuwpoort “actie te ondernemen rond de bevordering 

van het gebruik van milieuvriendelijke producten, 

minstens voor duurzaam geëxploiteerd hout”. De stad 

gebruikte al in enkele kleinere projecten FSC-gelabeld 

hout, wat bewijst dat een andere aanpak mogelijk is. 

In 1998 wordt in het Vlaams parlement unaniem een 

resolutie aangenomen over een ecolabel voor hout5. 

Een van de aanbevelingen aan de regering is “dat zij 

zich engageert, wat het eigen houtgebruik betreft, bij 

voorrang gebruik te maken van gecertifi ceerd hout door 

dit expliciet op te nemen in alle overheidsbestekken 

en in die zin ook een omzendbrief te maken naar de 

eigen diensten en naar de lokale besturen“. Deze 

aanbeveling is nog eens bekrachtigd in een recente 

resolutie (april 2002) van het Vlaams Parlement over 

maatregelen tegen illegale houtkap6. 

In deze laatste resolutie wordt aan de regering 

gevraagd concreet werk te maken van een duidelijke 

aankooppolitiek voor hout in openbare werken. Deze 

aankooppolitiek omvat minstens twee elementen:

a) dat de resolutie betreffende een ecolabel voor hout 

wordt gevolgd, wat het gebruik van gecertifi ceerd 

hout in openbare werken betreft;

b) dat indien er geen gecertifi ceerd hout kan worden 

gevonden, de leverancier van hout minstens de 

gedetailleerde herkomst en legaliteit van het hout 

kan documenteren.

In maart 2002 stemt de federale Kamer van 

Volksvertegenwoordigers een gelijkaardige resolutie 

over illegale houtkap7. In het federaal regeerakkoord 

van juli 2003 wordt bovendien specifi ek de volgende 

paragraaf opgenomen: “De overheid zal zelf het 

voorbeeld geven door voor haar eigen houtverbruik 

nog enkel hout te gebruiken dat afkomstig is van 

verantwoord bosbeheer. Daarbij zullen de beslissingen 

van de Ministeriële Conferentie van Helsinki inzake 

de Europese bosbescherming als maatstaf worden 

gebruikt. De Belgische regering zal er ook bij de andere 

overheden op aandringen om éénzelfde houding aan 

te nemen bij onder meer het uitschrijven van hun 

aanbestedingen. (…) Illegaal gekapt hout moet op de 

Belgische markt worden geweerd.”

Ondertussen zijn in Vlaanderen tientallen projecten 

uitgevoerd met FSC-gelabeld hout. Toch wordt hout 

uit verantwoorde bronnen nog lang niet systematisch 

voorgeschreven. In heel wat gevallen koopt de 

Vlaamse overheid zelfs nog hout dat afkomstig is uit 

roofbouw.

Nieuwpoorts Azobé-hout in strijd 

met resoluties Vlaams parlement

Tussen Nieuwpoort Bad en Nieuwpoort Stad zijn 

werken uitgevoerd langs de havengeul. Daarbij 

is onder meer een volledige nieuwe wandelweg 

aangelegd in Azobé-hout, net als een uitzichtpunt. 

De wandelweg is meer dan een kilometer lang. Het 

tropisch hardhout komt uit de regenwouden van 

Kameroen. De opdrachtgever voor de werken is 

de Administratie Waterwegen en Zeewezen van de 

Vlaamse gemeenschap. De stad Nieuwpoort is partner 

in het project. 

In 1999 is het eerste lastenboek opgesteld. De werken 

zijn tot nu toe opgedeeld in drie fasen, waarbij fase drie 

quasi voltooid is. Een vierde fase zou in voorbereiding 

zijn, waarbij sprake is van een verdere uitbreiding 

3 FSC – Het FSC-systeem (Forest Stewardship Council) beoogt het verantwoord beheer van bossen door onafhankelijke certifi cering, waarbij het 

bosbeheer wordt getoetst aan een reeks sociale, economische en ecologische criteria. Het wordt gesteund door tal van regeringen, instellingen, 

ondernemingen, verenigingen voor natuurbehoud en inheemse volkeren. Hout uit een bosgebied waar het beheer voldoet aan de FSC-criteria 

kan een FSC-logo krijgen. Daardoor heeft de consument de garantie dat het hout dat hij koopt niet heeft bijgedragen tot bosvernietiging of sociale 

confl icten. Tot op heden is FSC het enige betrouwbare internationale certifi ceringssysteem dat de ondersteuning krijgt van de milieubeweging.
4 Duurzaam geëxploiteerd hout: hout voorzien van een FSC-label of een equivalent label dat aantoont dat het hout afkomstig is van bossen 

waarvan het duurzaam beheer door een onafhankelijke instelling volgens internationaal erkende criteria werd gecertifi ceerd;
5 Resolutie betreffende de instelling van een certifi caat voor duurzaam bosbeheer in het kader van het invoeren van een ecolabel voor hout Stuk 

913 (1997-1998).
6 Resolutie betreffende maatregelen tegen illegale houtkap. Stuk 782 (2000-2001).
7 Resolutie betreffende maatregelen tegen illegale houtkap in de wereld. Stuk nr 1516. (maart 2002)



van de jachthaven. Mogelijks wordt deze vanaf eind 

2004 aanbesteed. En wat met het gebruik van tropisch 

hardhout? Daarover zijn bij de eerste drie fasen van 

de werken volgende voorwaarden opgenomen in het 

lastenboek:

“Het tropische hardhout moet afkomstig zijn 

uit concessies voor het kappen, afgeleverd in 

landen die een politiek voeren van duurzame 

instandhouding van tropische regenwouden, 

in overeenstemming met de aanbevelingen van 

I.T.H.O. (Internationale Tropisch Hout Organisatie)8. 

Bij de levering dient ter staving een conform 

afschrift van de concessie gevoegd te worden, 

alsmede de identifi catielijsten der stammen die bij 

het vellen een identifi catienummer moeten krijgen.” 

De formulering in dit lastenboek is volstrekt 

ontoereikend om de resoluties van het Vlaams 

parlement uit te voeren. Die resoluties zijn 

bedoeld om gecertifi ceerd hout, gegarandeerd 

uit verantwoord beheerde bossen, te promoten in 

overheidsaanbestedingen. En om ervoor te zorgen dat 

hout uit illegale bronnen geen kans krijgt. 

Bovendien kan heel duidelijk worden aangetoond 

dat Kameroen nog absoluut niet op weg is naar een 

duurzaam bosbeheer. Ook de aanbevelingen van de 

Internationale Tropisch Hout Organisatie werden er nog 

verre van gerealiseerd. 

Op dit moment biedt alleen het voorschrijven van 

gecertifi ceerd hout (volgens een geloofwaardig 

systeem) de garantie dat het niet komt uit vernietigende 

houtkap. Momenteel beschouwen ngo’s FSC als het 

enige geloofwaardig certifi ceringssysteem.

Azobé: een populaire 

maar bedreigde boomsoort

Azobé is een populaire hardhoutsoort door zijn 

uitzonderlijke technische eigenschappen. Het hout 

wordt vaak gebruikt in de waterbouw, bij de aanleg van 

dammen en als dwarsbalken voor de spoorwegen. 

Azobé komt voor in West- en Midden Afrika. Een groot 

deel van de Azobé wereldproductie komt uit Kameroen. 

Maar de soort gaat achteruit in grote delen van zijn 

verspreidingsgebied. Volgens wetenschappers draagt 

de industriële exploitatie bij tot deze achteruitgang. In 

een studie [Oldfi eld, 1998] van het World Conservation 

Monitoring Centre en de International Union for the 

Conservation of Nature (WCMC / IUCN) wordt het 

risico op “uitsterven” van boomsoorten geanalyseerd. 

Daarin staat Azobé als ‘kwetsbaar’ 9 gecatalogeerd. Wat 

dit betekent? Dat Azobé een hoog risico loopt om uit te 

sterven op middellange termijn. 

Op de Belgische markt zijn verschillende tropische 

hardhoutsoorten beschikbaar met een FSC-label. 

Ze doen qua technische eigenschappen niet onder 

voor Azobé. En ze zijn geschikt voor toepassingen 

in de waterbouw. Zo komen Angelim vermelho en 

Massaranduba (Paraju) uit FSC-gecertifi ceerde bossen 

in Brazilië. 

Bosbeleid en wetgeving in Kameroen: 

tussen theorie en praktijk

Onder druk van de Wereldbank is in 1994 en 1995 

de Kameroense boswetgeving grondig hervormd. 

In theorie bevat deze nieuwe wetgeving meerdere 

bijzonder vooruitstrevende elementen, die model 

kunnen staan voor de naburige landen:

• Hervorming van de fi scaliteit in de bosbouwsector. 

Doel is de inkomsten voor de staat te verhogen en 

het systeem doorzichtiger te maken. Ook moet de 

lokale bevolking zo meer inkomsten verwerven uit 

de bosexploitatie.

• Openbare aanbesteding van de kapvergunningen, 

om zo de corruptie terug te dringen en competente 

bedrijven aan te trekken.

• Het aanmoedigen van duurzaam bosbeheer, 

door bij wet verplichte bosbeheersplanning in alle 

kapconcessies. 

Hoe goed de boswetgeving op papier ook lijkt, op 

het terrein blijkt de uitvoering en de controle ervan 

problematisch. En de corruptie10 blijft welig tieren in de 

sector.

• Er wordt massaal gefraudeerd met de 

overheidsinkomsten uit de bosbouwsector. Daardoor 

heeft de lokale bevolking nauwelijks voordeel bij de 

inkomsten uit een stijgende houtproductie. 

8 De Internationale Tropische Hout Organisatie is een intergouvernmentele organisatie die producenten- en consumentenlanden verenigt. De 

organisatie promoot behoud en duurzaam beheer, gebruik en handel van bronnen uit tropische bossen. In 1994 legde de organisatie haar nieuwe 

doelstellingen vast in de International Tropical Timber Agreement 1994. Eén van de doelstellingen luidt : “To enhance the capacity of members to 

implement a strategy for achieving exports of tropical timber and timber products from sustainably managed sources by the year 2000”. Maar in 

2000 moest men vaststellen dat hierrond zeer weinig resultaten geboekt werden.
9 “Vulnerable” to extinction is een technische defi nitie van de International Union for the Conservation of Nature and het World Conservation 

Monitoring Centre. Het betekent dat - bij ongewijzigd beleid - een soort een hoog risico loopt om op middellange termijn uit te sterven in zijn 

natuurlijke habitat. 
10 Volgens de organisatie “Transparency International” wordt Kameroen als een der meest corrupte landen ter wereld beschouwd. Corruptie is 

ook alomtegenwoordig in de bosbouwsector.



• Houtkapconcessies worden nog te vaak toegekend 

aan bedrijven die duidelijk betrokken zijn bij illegale 

houtkap. Of zelfs aan hoge functionarissen en 

mensen in het militair apparaat die niet de minste 

ervaring hebben met bosexploitatie.

• Er is de voorbije tien jaar op heel grote schaal 

illegaal gekapt in Kameroen: houtkap zonder 

vergunning, zonder respect voor de begrenzing 

van de kapvergunning, vervalsing van 

transportdocumenten, het niet betalen van taksen, 

enzovoort.

Een recente studie in opdracht van het Brits 

Departement voor Ontwikkelingssamenwerking (DFID) 

schat het verlies aan inkomsten in Kameroen door 

illegale houtkap, en dit over een periode van vijf jaar. 

De resultaten zijn alarmerend: Kameroen heeft door 

illegale houtkap ongeveer 75 miljoen euro verloren aan 

belastingsinkomsten. In diezelfde periode wordt de 

waarde van het gestolen hout geschat op 400 à 600 

miljoen euro. [Auzel P, Fomété T. et al, 2002]

De laatste jaren is er in Kameroen wel een groeiende 

erkenning voor het probleem van de illegale houtkap. 

Er worden bijkomende maatregelen genomen om 

de controles op te voeren en bedrijven effectief te 

sanctioneren. Een van de belangrijkste initiatieven is 

het instellen van een onafhankelijk controle-orgaan, 

dat toeziet hoe de Kameroense autoriteiten de houtkap 

controleren en hoe inbreuken op de boswetgeving 

worden bestraft. 

Deze opdracht wordt momenteel uitgevoerd 

door ‘Global Witness’, een Britse organisatie. En 

gefi nancierd door verschillende donor-instellingen, 

waaronder de Britse regering, de Europese Unie, en de 

Wereldbank.

Komt Azobé uit Kameroen 

uit duurzame bosexploitaties? 

Er is tot op heden geen Azobé-productie in Kameroen 

die aantoonbaar komt uit verantwoord beheerde 

concessies. Alle bosexploitanten die over een 

kapconcessie beschikten, werkten tot voor kort zelfs 

zonder goedgekeurd bosbeheersplan. Bedrijven die 

wél over een beheersplan beschikten, respecteerden 

in de meeste gevallen de voorgeschreven regels 

van het plan niet. Vrijwel alle11 belangrijke Azobé 

producenten in Kameroen zijn de voorbije jaren door de 

Kameroense overheid herhaaldelijk betrapt op illegale 

houtkap. Geen enkel bedrijf in Kameroen dat Azobé 

produceert en over een kapconcessie beschikt, heeft 

zich al publiekelijk geëngageerd voor de certifi cering 

van haar concessie door een onafhankelijk orgaan 

zoals het FSC. 

1. UFA’s - (Unités Forestiëres 

d’Aménagement)

Dit zijn de zogenaamde kapconcessies. 

Het gaat over grote bosoppervlakten 

(gemiddeld tussen 60.000 en 150.000 

hectare), bestemd voor bosexploitatie 

gedurende een periode van dertig 

jaar. De exploitant is wettelijk verpli-

cht een bosbeheersplan op te stellen, 

als leidraad voor een verantwoorde 

bosexploitatie. In theorie is verantwoord 

bosbeheer in kapconcessies mogelijk. 

In de praktijk werken vele exploitanten 

nog altijd zonder goedgekeurd bos-

beheersplan en/of lappen ze de voor-

schriften van dit plan aan hun laars. 

Deze praktijken zijn wijdverspreid en 

leggen op termijn een zware hypotheek 

op de omschakeling naar verantwoord 

bosbeheer in Kameroen [Auzel & Hal-

ford, 2002].

2. VC’s (Ventes de coupe)

Dit zijn kapvergunningen beperkt in tijd 

(geldig voor één tot maximum drie jaar) 

en ruimte (2.500 hectare). Een beheers-

plan is niet vereist. VC’s zijn doorgaans 

gesitueerd in bosgebieden die volgens 

de land-use planning op termijn ver-

dwijnen. Exploitatie van Ventes de 

coupe is daarom per defi nitie roofbouw. 

Bovendien geeft die vrijwel altijd aan-

leiding tot illegale kap en sociale con-

fl icten12 [Milol & Pierre, 2000].

3. FC’s (Forêt communautaire)

Dorpelingen kunnen zelf aan bosbeheer 

doen. Ze dienen dan een bosbeheersp-

lan op te stellen voor een door de ge-

meenschap beheerd bos, dat maximaal 

5.000 hectare bedraagt. De inkomsten 

die de dorpelingen verwerven uit het 

beheer van een gemeenschapsbos zijn 

veel hoger dan de mogelijke inkomsten 

door industriële houtkap toe te laten 

in hun regio. Maar er gelden heel wat 

beperkende voorwaarden: enkel klein-

schalige bosexploitatie wordt toege-

laten.

4. ASEB’s (Authorisation Spéciale 

pour l’enlèvement des Bois) & ARB’s 

(Authorisation de Récupération des 

Bois). 

Uitzonderlijke vergunningen die worden 

verleend aan bedrijven. Ofwel om il-

legaal gekapt hout op legale wijze uit 

het bos te verwijderen (ASEB). Ofwel 

om bomen te kappen op een plaats 

waar het bos hoedanook zal verdwijnen 

(ARB), bijvoorbeeld voor de aanleg van 

een geplande weg. Zowel de ASEB’s 

als de ARB’s worden in Kameroen 

op grote schaal misbruikt om illegale 

houtkap te 

organiseren.

Kapvergunningen in Kameroen

11 Belangrijke Azobé producenten in Kameroen zijn onder meer de bedrijven Wijma,TRC/Reef, CIBEC, MMG (Interholco-Danzer), HFC (Bolloré) 

en het Libanese bedrijf Pascal Khoury (PK-STF). Bij al deze bedrijven stelde de Kameroense overheid de voorbije jaren illegale activiteit vast. Al 

deze bedrijven leveren Azobé voor de Belgische markt.
12 Uit de studie Milol & Pierre, p. 12: “La grande majorité des coupes (Ventes de Coupe) réalisées semble relever de pratiques illégales (pas de 

titre, titre périmé mais surtout débordement des limites de coupe), ce qui représente au moins la moitié des cas pour une estimation basse et 

prudente, et localement cette pratique pourrait concerner 8 à 9 coupes sur 10, particulièrement dans la Province de l’Est”.



Twee houtkapbedrijven die Azobé-hout hebben 

geleverd voor het project in Nieuwpoort beschikken in 

Kameroen niet over kapconcessies (UFA’s): CIBEC en 

TRC/Reef. Voor de bevoorrading van hun zagerijen 

zijn deze bedrijven aangewezen op allerlei kleine 

kapvergunningen (VC’s, ASEBs… – zie kader). In die 

gebieden kan door de specifi eke eigenschappen van 

deze vergunningen nooit een verantwoord bosbeheer 

georganiseerd worden. 

Ook als deze bedrijven perfect de wettelijke 

voorschriften respecteren van de kapvergunningen, dan 

betekent dit nog niet dat deze Azobé uit verantwoorde 

bosexploitatie komt. Bovendien zijn zowel CIBEC als 

TRC/Reef herhaaldelijk betrokken geweest bij illegale 

houtkap. Hier rijst de vraag hoe deze bedrijven aan de 

Vlaamse overheid de preciese herkomst en de legaliteit 

van het Azobé-hout aangetoond hebben?

TRC , Transformation Reef Cameroun

Het Nederlandse bedrijf Reef doet sinds enkele jaren 

aan bosexploitatie in Kameroen, via het Kameroens 

dochterbedrijf TRC. TRC/Reef is gespecialiseerd in 

Azobé en heeft in Kameroen twee zagerijen. TRC/Reef 

zelf heeft in Nederland een goede reputatie door haar 

promotie voor FSC-gelabeld hout op de Nederlandse 

markt. 

TRC/Reef beschikt niet over een langdurige 

kapconcessie (UFA) in Kameroen. Hierdoor is het 

voor hen onmogelijk om verantwoord bosbeheer te 

organiseren. Het bedrijf beweert dat het geïnteresseerd 

is in FSC-certifi cering van zodra het in Kameroen een 

langdurige kapconcessie zou bekomen. 

Het hout dat TRC/Reef de jongste jaren uit Kameroen 

commercialiseerde, is afkomstig uit Ventes de coupe 

(VC - zie kader). De bosexploitatie daarvan is per 

defi nitie niet-duurzaam. In discussies met Greenpeace 

geeft TRC/Reef overigens toe dat Ventes de coupe niet 

tot verantwoord bosbeheer kunnen leiden. Tot voor kort 

exploiteerde TRC/Reef vooral Ventes de coupe van 

Kameroense bedrijven die daar al over beschikten13. 

TRC/Reef organiseerde de exploitatie, verwerking en 

commercialisatie van deze kapvergunningen. In het 

najaar van 2003 verkreeg TRC/Reef wel meerdere 

Ventes de coupe, waardoor TRC/Reef deze nu ook in 

eigen beheer kan exploiteren. 

Maar in de Ventes de coupe die TRC/Reef de 

jongste jaren exploiteerde in samenwerking met 

haar Kameroense partners zijn herhaaldelijk illegale 

activiteiten vastgesteld: er is gekapt buiten de wettelijke 

limieten van de kapvergunning14. In twee gevallen15 

is de Vente de coupe waar TRC/Reef exploiteert 

op illegale wijze verplaatst door de Kameroense 

autoriteiten. Daardoor staat de legaliteit van de 

volledige houtproductie uit deze kapvergunningen ter 

discussie. 

CIBEC, Compagnie Industrielle 

et commerciale des Bois Exotiques

CIBEC was een Kameroens bosexploitatiebedrijf 

en zagerij. Sinds half 2003 is het bedrijf niet meer 

operationeel in Kameroen. Tot dan had CIBEC een 

zagerij in Douala en een nauw samenwerkingsverband 

met de Nederlandse houthandelaar Hupkes. De 

Nederlander Jacco Ravenhorst stond aan het 

hoofd van CIBEC. Net zoals TRC/Reef was CIBEC 

gespecialiseerd in de productie van Azobé.

In haar actieve periode was CIBEC verantwoordelijk 

voor talrijke sociale confl icten en illegale activiteiten. 

Dat leidde kennelijk tot zoveel juridische problemen dat 

13 Enkele van de meer recente VC’s zijn: VC 11-06-13 van PMF-Wood, VC 11-06-12 van Sepfco, VC 07-03-34 van Kieffer.
14 Greenpeace 2003 & Global Witness rapport n° 58 en n° 65 en Greenpeace rapport (in prep.) over de Kieffer VC
15 VC 11-06-13 van PMF-wood en VC 11-06-12 van SEPFCO.



de CIBEC zagerij werd gesloten. CIBEC beschikte niet 

over kapconcessies (UFA’s). Het bedrijf exploiteerde 

alleen via kapvergunningen van korte duur, die 

eigendom waren van haar zakenpartners. De houtkap 

van CIBEC leidde tot ernstige ecologische schade en 

zware sociale confl icten. De Kameroense overheid en 

de onafhankelijke waarnemer Global Witness toonden 

herhaaldelijk aan dat CIBEC verantwoordelijk was 

voor illegale houtkap. Toch zette CIBEC gedurende 

verschillende jaren haar activiteiten door.

• CIBEC sloot een partnership met het bedrijf 

SETBC16. SETBC beschikte over meerdere speciale 

kapvergunningen in de westelijke kustprovincie 

“Littoral”. Zo mocht SETBC illegaal gekapt hout uit 

het bos verwijderen en commercialiseren. Dit zijn 

de zogenaamde “ASEB”-vergunningen (zie kader). 

CIBEC sloot een akkoord met SETBC om deze 

ASEB’s te exploiteren. Maar in plaats van alleen 

illegaal gekapte boomstammen uit het woud te 

evacueren, organiseerde CIBEC zélf grootschalige 

illegale houtkapoperaties. Lokale dorpelingen 

kloegen ook over de frauduleuze toekenning van 

een ASEB. Aan SETBC is een ASEB afgeleverd op 

een plaats waar er eigenlijk helemaal geen illegale 

kap heeft plaatsgevonden. De vergunning was 

zuiver een excuus om zelf het woud te exploiteren. 

• CIBEC sloot ook een partnership met ‘Helena 

Bois’, een bedrijf dat op haar beurt een 

samenwerkingsverband is aangegaan met 

‘Ndecuda’. Deze lokale organisatie heeft een 

juridisch erg omstreden community forest of 

gemeenschapsbos verworven. CIBEC werd door 

Helena Bois ingeschakeld voor de exploitatie en 

commercialisering van het hout aldaar. Maar de 

legaliteit van dit gemeenschapsbos werd van bij het 

begin van de exploitatie sterk gecontesteerd door de 

chefs van de omliggende dorpen, die niet betrokken 

werden bij de toekenning. De wet schrijft nochtans 

het raadplegen voor van alle dorpen die grenzen 

aan het voorgestelde gemeenschapsbos voor 

de toekenning en afbakening ervan. De wettelijk 

voorgeschreven procedures werden niet gevolgd. 

CIBEC organiseerde een industriële exploitatie in dit 

bos en deed zelfs de moeite niet om haar exploitatie 

duidelijk af te bakenen.

Greenpeace heeft in Nederland aangifte gedaan van 

illegale houtkap door Cibec en de handel in illegaal 

gekapt hout door Hupkes. Het openbaar ministerie 

onderzoekt momenteel de mogelijkheden voor 

strafrechtelijke vervolging.

Politieke eisenbundel 

Het Forum illegale houtkap vraagt alle Belgische 

overheden om de bestaande resoluties en 

overeenkomsten uit te voeren. En dus voor alle 

openbare werken alleen nog hout uit verantwoord 

beheerde bossen te gebruiken. Dit kan door 

gecertifi ceerd hout op te nemen in de lastenboeken 

en de uitvoering ervan nauw op te volgen. Voor de 

ngo’s is FSC momenteel het enige geloofwaardige 

certifi ceringssysteem. 

Sinds meerdere maanden vindt in Europa een 

discussie plaats: over de rol van de EU in de strijd 

tegen illegale houtkap en de import van illegaal gekapt 

hout, het zogenaamde FLEGT17-proces. Europa 

importeert namelijk belangrijke hoeveelheden hout, en 

Zowel CIBEC als TRC/Reef hebben de 

jongste jaren gekapt in ‘Bakossiland’, 

een bergachtige regio in Zuidwest-

Kameroen met een duizelingwekkende 

biodiversiteit. Al jaren duiden biologen 

die regio aan als een topprioriteit voor 

het Afrikaanse natuurbehoud. Het 

gebied kent onder meer de hoogste 

verscheidenheid aan planten van gans 

Afrika. Nergens anders op dit continent 

komen zoveel soorten reptielen en 

amfi bieën voor als in Bakossiland. Er 

komen heel wat bedreigde zoogdieren 

voor zoals de luipaard en de gouden 

kat, de woudolifant en de reuzen-

miereneter, en tal van apensoorten 

waaronder de met uitsterven bedreigde 

Drill. Vele vogelsoorten van Bakos-

siland komen nergens anders voor. Na 

jaren onderhandelen is een nationaal 

park in oprichting om een deel van het 

regenwoud in Bakossiland te bescher-

men. Daarom is het des te schrijnender 

dat de Kameroense overheid er de 

voorbije jaren roofbouw heeft toege-

laten.

In Bakossiland staat het behoud van 

het regenwoud centraal in de inheemse 

cultuur van het ongeveer 60.000 leden 

tellende Bakossi-volk. Voor hen heeft 

dit regenwoud een sterke culturele en 

spirituele betekenis. 

Het is net in deze zone dat Reef een 

Vente de Coupe heeft geëxploiteerd. 

En dat CIBEC in samenwerking met 

Helena Bois in een omstreden ge-

meenschapsbos heeft gekapt. Maar 

een groot deel van de traditionele 

leiders van het Bakossi-volk is fel 

gekant tegen de industriële houtkap 

in hun gebied. De houtkapwegen van 

CIBEC bijvoorbeeld, zijn door leden 

van de Bakossi herhaaldelijk gebar-

rikadeerd. Dat heeft tot grote confl icten 

geleid. De Bakossi hebben eveneens 

langs gerechterlijke weg geprobeerd 

CIBEC’s houtkap te stoppen, wat hen 

uiteindelijk ook is gelukt. 

TRC/Reef & CIBEC: 
destructieve houtkap in het rijkste regenwoud van Afrika 

16 SETBC, Société d’exploitation et Transformation du Bois Camerounais. Op het ogenblik van de exploitatie eigendom van lokaal parlementslid 

Emmanuel Dooh Priso.
17 Forest Law Enforcement, Governance & Trade.



voedt hiermee - al dan niet bewust - de illegale houtkap 

in diverse landen in de wereld. 

De Europese Commissie heeft in mei 2003 een 

actieplan voorgesteld met mogelijke maatregelen 

tegen illegale houtkap en de handel in illegaal gekapt 

hout. In het plan wijst de Commissie de lidstaten onder 

meer op de rol die zij bij overheidsaanbestedingen 

kunnen opnemen. Meer specifi ek wordt vermeld dat 

het aanpakken van het illegaal kappen mogelijk is: door 

het voeren van een beleid voor overheidsopdrachten, 

waarin milieuoverwegingen geïntegreerd zijn.

De consequente implementatie van een beleid voor 

openbare werken is één ding. Daarnaast moeten de 

overheden verder werk maken van nieuwe Europese 

wetgeving om de import op de Europese markt tegen 

te houden van illegaal gekapt hout. Deze wetgeving 

is absoluut noodzakelijk en moet complementair 

uitgewerkt worden, naast de vrijwillige partnerschaps-

overeenkomsten met houtproducerende landen. 
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Een meer in Bakossiland (foto Greenpeace)


