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De wouden van het Congobekken in Afrika zijn het tweede grootste tropische regenwoud ter wereld na het 
Amazonewoud. Deze wouden strekken zich uit van Kameroen tot de Democratische Republiek Congo (DRC, 
verder Congo genoemd) over de Centraal Afrikaanse Republiek, de Republiek Congo (Congo Brazzaville), 
Equatoriaal Guinea en Gabon. Deze regenwouden zijn van groot belang voor het behoud van de biodiversi-
teit. Ze vormen een belangrijke buffer tegen de klimaatverandering. Miljoenen mensen zijn van deze bossen 
afhankelijk voor huisvestiging, voedsel en medicijnen.

Het grootste stuk van het resterend intact bosgebied in het Congobekken ligt in Congo. De natuurlijke Con-
golese rijkdommen waren jarenlang de drijvende factor voor de gewapende conflicten. De bosgebieden in 
het land hebben sterk geleden onder het slecht beheer en een jarenlange oorlog. Nu de conflicten formeel 
tot het verleden behoren en een nieuw verkozen overheid geïnstalleerd is, is het uur van de waarheid voor 
de bosgebieden aangebroken. Ofwel wordt de industriële houtkap de dominante activiteit in een aantal 
belangrijke bosgebieden in Congo. Die zal onherroepelijk een spoor van milieu- en sociale problemen ach-
terlaten. Ofwel trekken de Congolese overheid en de internationale donorgemeenschap conclusies uit het 
falende model van industriële houtkap en worden er alternatieve ontwikkelingsmodellen geïmplementeerd. 
Maar met wat er nu al is doorgevoerd in Congo, ziet het er naar uit dat de Wereldbank en de andere dono-
ren het model van industriële houtkap als een belangrijk instrument in de armoedebestrijding en ontwik-
keling naar voor schuiven. 

BOSBOUWHERVORMINGEN IN CONGO: 
(WAT) HEEFT DE WERELDBANK UIT 
KAMEROEN GELEERD?
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In de streek van Lac Tumba in 
Congo kijkt een groep Twa-'pyg-
meeën' naar een voorbijrijdende 
vrachtwagen vol rondhout. De 
lokale bevolking wordt zelden 
geraadpleegd voor de bosbouwbe-
drijven beginnen te kappen. 
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Ontgoocheling in Kameroen, ijdele hoop in Congo

De Wereldbank stelt haar hervorming van de bosbouwsector in Congo voor als een manier om het duurzame 
bosbeheer te bevorderen, de staatsinkomsten te verhogen en – vooral – de armoede te bestrijden. In 2002 
werd een nieuwe boswetgeving goedgekeurd en geleidelijk aan worden nu ook uitvoeringsdecreten goed-
gekeurd. Greenpeace waarschuwt dat de internationale donorgemeenschap en de Congolese overheid veel 
te optimistisch zijn over de te verwachten resultaten van de hervorming. Meer dan tien jaar geleden lan-
ceerde de Wereldbank in Kameroen een hervorming van de bosbouwsector die veel gelijkenissen vertoont 
met de hervorming die nu in Congo wordt doorgedrukt. Vanuit ecologisch en ontwikkelingsstandpunt is die 
hervorming in Kameroen een grote ontgoocheling geworden. Het wordt tijd om lessen te trekken uit de 
Kameroense ervaringen, om te vermijden dat in Congo dezelfde fouten worden gemaakt.

In 1994 werd in Kameroen een nieuwe boswetgeving goedgekeurd. De hervorming van het wettelijke kader 
voor de bosbouwsector vormde één van de voorwaarden in het structurele aanpassingsprogramma dat de 
regering had afgesloten met de Wereldbank en het Internationaal Monetair Fonds. In 2007 is het grootste 
deel van de productieve bosgebieden toegewezen aan industriële houtkapbedrijven. De bijdrage van de 
bosbouwsector aan de armoedebestrijding is echter verwaarloosbaar klein. Bosbeheer in Kameroen is geen 
garantie voor duurzaamheid en komt in de realiteit neer op een gelegaliseerde vorm van bosvernietiging.

Ondanks de vele voorzorgsmaatregelen wordt de Kameroense bosbouwsector nog altijd gekenmerkt door 
corruptie, straffeloosheid en een gebrek aan transparantie. De situatie in Congo is zelfs nog problema-
tischer. Congo is een veel groter land, dat bovendien een lang en complex conflict achter de rug heeft. 
Congo heeft sinds kort verkozen leiders, maar het valt niet meteen te verwachten dat de dynamiek van 
een “plundereconomie” snel zal verdwijnen. Er is een totaal gebrek aan middelen voor de administratie om 
de bosbouwsector in het land te beheren. Het zal jaren duren voor de overheidsinstellingen bevoegd voor 
bosbouw voldoende zullen zijn opgeleid en uitgerust om zelfs maar een begin te maken met het toezicht 
op de naleving van de wetten. 

In de onderstaande tekst worden enkele van de belangrijkste elementen van de hervorming van de bos-
bouwsector in Kameroen besproken. Elke paragraaf sluit af met een kadertekst die ingaat op de gelijke-
nissen tussen Kameroen en de recente ontwikkelingen in Congo. De conclusie is heel duidelijk: een verdere 
uitbreiding van de industriële houtkap in Congo zal verdere ecologische problemen en sociale conflicten 
met zich meebrengen en amper een bijdrage leveren aan armoedebestrijding.
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Lokale gemeenschappen zijn afhan-
kelijk van het bos; kinderen genie-
ten van hun natuurlijk zwembad.
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Planning van het landgebruik 
in Kameroen: de rode loper 
uitgerold voor industriële 
houtkappers ten koste van 
de rechten van de lokale 
gemeenschappen.

Een van de basisoorzaken van de mislukking van de bos-
bouwhervorming in Kameroen ligt in het feit dat de 
mensen er geen landrechten hebben. Het land behoort 
de overheid toe en bewoners hebben geen inspraak bij 
de bestemming ervan. Het voorlopige landgebruiksplan 
van 1993 weerspiegelde heel duidelijk de belangrijk-
ste prioriteit van de regering en de donors: maximale 
opbrengsten uit de houtproductie halen� en tot op zeke-
re hoogte ook het woud beschermen. Na het plan uit 
1993 moest de officiële afbakening van het “permanen-
te�” bosgebied volgen. Maar die is er niet gekomen en de 
groeiende toekenning van kapconcessies heeft geleid 
tot een de facto en onomkeerbare zonering ten voor-
dele van de bedrijven. Omgekeerd is alleen een onbete-
kenend gebied van vrij onproductief bos aangeduid als 
gemeenschapsbos. 

Bosbeheerplannen: een recept voor gelegaliseerde  
vernietiging van het bos

In Kameroen zijn houtkapbedrijven wettelijk verplicht om een beheerplan op te stellen voor een (hernieuw-
bare) termijn van vijftien jaar. De hoop was dat dit zou leiden tot een duurzaam beheer van de houtbron-
nen. Bedrijven hebben tot drie jaar na de datum van de toekenning van de houtkapconcessie de tijd om 
het beheerplan op te stellen, maar die verplichting is vrijwel nooit nageleefd. De meeste concessiehouders 
kapten na drie jaar nog altijd zonder een goedgekeurd plan. In sommige gevallen putten zij hun concessie 
zelfs volledig uit en verlaten zij het gebied alweer voor de termijn van drie jaar is verstreken. Tien jaar na 
de eerste toewijzingen van concessies heeft het ministerie nu eindelijk enkele beheerplannen goedgekeurd, 
ook al zijn de uiteindelijke overeenkomsten in veel gevallen nog altijd niet ondertekend. 
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De houtkapbedrijven kappen vaak 
bomen die een grote waarde heb-
ben voor de lokale bevolking, zoals 
deze moabi. De olie van de moabi 
wordt vaak gebruikt om te koken 
en de schors bezit geneeskrachtige 
eigenschappen. 

� Hoare, 2006, pg 28

� Een permanent bosgebied staat 
op het landgebruikplan aangege-
ven als een gebied dat bos blijft.

Net als in Kameroen is het woud eigendom van de staat. Afgezien van enkele pilootprojecten moet de 
planning van het landgebruik in Congo nog van start gaan. Congolese ngo's vrezen dat de rechten van 
de lokale bevolking zullen worden genegeerd en dat er onvermijdelijk voorrang aan de houtkapbedrijven 
zal worden gegeven. In 2005 hebben verschillende Congolese ngo's een klacht ingediend bij het inspec-
tiepanel van de Wereldbank. Zij wilden laten nagaan in hoeverre de Wereldbank haar eigen voorzorgsbe-
leid ivm inheemse volkeren naleeft bij het uitwerken van de landgebruiksplannen in Congo. Het inspec-
tiepanel heeft de klacht ontvankelijk verklaard en is momenteel bezig met het onderzoek ervan. 

De Congolese regering controleert momenteel de legaliteit van de bestaande houtkapvergunningen 
over een oppervlakte van 21 miljoen hectare. Volgens Greenpeace wijst alles erop dat de industriële 
houtkapbedrijven als grootste winnaar uit de bus komen. Zo zal het legaliseren van kapvergunningen 
– net zoals in Kameroen – resulteren in een grootschalige defacto zonering van het land, zelfs voor een 
behoorlijke raadpleging van de lokale bevolking!

• In Congo • 
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Maar zelfs wanneer de beheerplannen zijn goedgekeurd en worden uitgevoerd, vormt dit niet altijd een 
garantie voor duurzaamheid. De Kameroense boswetgeving staat niet-duurzame houtkap volledig toe. Zo is 
het volkomen legaal om een beheerplan op te stellen zonder specifieke maatregelen voor belangrijke boom-
soorten in een concessie. De toegelaten kapvolumes zijn vaak gebaseerd op verouderde bestandopnames 
en de verplichte “reconstitutieverhouding�” bedraagt maar 50%�. Het gevolg hiervan is dat zelfs met goed-
gekeurde beheerplannen, veel houtsoorten overgeëxploiteerd worden en het bos gedegradeerd wordt. Een 
recent onderzoek in opdracht van het Duitse ontwikkelingsagentschap GTZ5 formuleerde de dringende aan-
beveling dat alle beheerplannen moeten worden herzien om een werkelijke duurzaamheid te garanderen.

Toewijzing van kapconcessies via openbare aanbesteding in  
Kameroen: een klucht 

De boswetgeving uit 1994 beteken-
de de invoer van een systeem van 
openbare aanbestedingen voor het 
toekennen van houtkapconcessies en 
andere kleine kapvergunningen. Aan 
elk bod worden technische en econo-
mische scores toegekend die dan wor-
den beoordeeld door een intermini-
steriële commissie. Deze hervorming 
werd voorgesteld als een belangrijke 
verbetering. Die moest zowel leiden 
tot meer duurzaamheid als tot hoge-
re belastinginkomsten. In werkelijk-
heid zijn de meeste aanbestedingen 
een klucht geweest. 

Ondanks de nieuwe procedures zijn er allerlei onrechtmatigheden geweest bij de toekenning: 
- In 1996 kende de regering onterecht zeven concessies toe zonder enige aanbesteding6, via de oude “pro-

cedure van onderhandse aanbesteding”. Vier van deze concessies worden vandaag nog altijd geëxploi-
teerd door dezelfde onderneming en twee ervan zijn in 2005 officieel “overgedragen”, zonder een nieuwe 
aanbesteding7. 

- Van de twintig concessies die in 1997 werden toegekend, zijn er maar zes toegewezen aan de bedrijven 
die door de interministeriële commissie werden aanbevolen en die het hoogste bod hadden uitgebracht8. 
Het merendeel van de concessies ging naar leden van de politieke elite. 

FOTO: © Greenpeace/Reynaers

Houtexploitatie in Congo

� De reconstitutieverhouding in 
een bosbeheerplan geeft het 
aantal bomen van een speci-
fieke soort aan die beschikbaar 
zijn voor commerciële houtkap 
in een 2de kapcyclus (waarbij de 
diameter van de bomen geldt als 
belangrijkste criterium).

� Vandenhaute & Heuse, 2006

5 Vandenhaute & Heuse, 2006

6 Global Forest Watch, 2000, pg 31

7 Cerutti et al, 2006

8 Cerutti et al, 2006

Momenteel is de houtkap in Congo helemaal niet onderworpen aan een beheerplan, maar de nieuwe 
boswetgeving maakt dergelijke plannen wel verplicht. Wanneer er beheerplannen zullen worden goed-
gekeurd, zullen de vereisten volgens Greenpeace minder streng zijn dan die in Kameroen. De Franse en 
Duitse ontwikkelingsagentschappen zijn van plan om houtkapbedrijven in Congo financiële steun te 
verlenen voor het opstellen van hun beheerplannen. Gezien het huidige gebrek aan middelen voor de 
administratie en aan een landgebruiksplan in Congo, kan men een dergelijk gebruik van het geld van 
belastingbetalers in vraag stellen.

• In Congo •



Februari 2007

Greenpeace International | Ottho Heldringstraat 5, 1066 AZ Amsterdam, the Netherlands | +31 20 / 523 62 22 www.greenpeace.org5

Na deze onregelmatigheden vond de Wereldbank dat er veranderingen moesten komen. Die drukte ze door 
via de voorwaarden in het kader van de derde fase van het structurele aanpassingsprogramma9. Die voor-
waarden omvatten onder andere de aanstelling van een onafhankelijke waarnemer voor de toewijzingspro-
cedure van concessies en andere kapvergunningen. Maar jammer genoeg had de aanwezigheid van een onaf-
hankelijke waarnemer geen gevolgen voor de politieke bemoeienissen of andere flagrante onregelmatighe-
den tijdens de openbare aanbestedingen. De onafhankelijke waarnemer botst onder meer op de vervalsing 
van technische rapporten, samenzweringen tussen bieders en gebrek aan vertrouwelijkheid (wat leidt tot 
lage offertes). De interministeriële commissie heeft regelmatig vergunningen toegekend aan bedrijven die 
bekend staan om hun grootschalige illegale houtkapactiviteiten. Het aanbestedingsproces werd ook beïn-
vloed door staatsambtenaren die banden bleken te hebben met meedingende bedrijven�0. 

De mislukte belastinghervorming in de Kameroense 
bosbouwsector

Een ander belangrijk element van de bosbouwhervorming in Kameroen vormde de verhoging van de bosop-
pervlaktebelasting en de verdeling volgens een 50-40-10 verhouding tussen de staat, de plaatselijke bestu-
ren en de plaatselijke dorpen. Deze maatregel is vaak voorgesteld als de hoeksteen van de bijdrage die 
de bosbouwsector kan leveren aan de armoedebestrijding. Er zijn inderdaad grote sommen geld naar de 
gemeenschappen in de bosgebieden gestroomd: in de periode 2000-2005 is er ongeveer 67 miljoen dollar 
officieel overgemaakt aan plaatselijke gemeentebesturen en de commissies die zijn opgezet om dit geld te 
beheren ten voordele van de lokale gemeenschappen��.

Maar jammer genoeg is de impact van deze overdracht op de bestrijding van de armoede verwaarloosbaar 
klein. In de gebieden waar hout wordt gekapt, is de armoede nog altijd heel groot en de basisinfrastructuur 
(wegen, scholen, voorzieningen voor gezondheidszorg) verkeert in een erbarmelijke toestand. Meestal is er 
niet voldoende transparantie in het beheer van deze middelen. Grote sommen geld worden vaak verduis-
terd of verkeerd besteed. Dat heeft geleid tot groeiende vijandigheid tussen de plaatselijke besturen en de 
dorpelingen en tot conflicten over grondeigendom��. De opeenvolgende audits hebben uitgewezen dat de 
inkomsten uit de bosbouw een beperkte impact hebben gehad op de lokale democratie, dat zij slechts mar-
ginale economische resultaten hebben opgeleverd en een negatieve invloed hebben gehad op de duurzaam-
heid��. En dat de “verduistering van middelen de dominante praktijk is”. De politieke wil ontbreekt echter om 
de huidige praktijken drastisch te veranderen��.
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Rondhout en planken liggen in de 
haven van Douala klaar om te wor-
den geëxporteerd. Europa is de 
belangrijkste exportmarkt voor 
hout uit Kameroen. De groeiende 
vraag naar tropisch hardhout 
draagt bij tot de vernietiging van 
het leefmilieu en tot sociale con-
flicten in de Afrikaanse wouden.

9 Cerutti et al, 2006

�0 Behle, 2000

�� Cerutti et al, 2006 

�� Fometé, 2001.

�� Bigombo, 2003.

�� Fometé, 2001, pg 17

Het toekenningssysteem van kapvergunningen via openbare aanbesteding bestaat nog niet in Congo, 
waar meer dan 20 miljoen hectare bos nu al is uitgegeven in 156 kapvergunningen. Waarschijnlijk is 
meer dan de helft van deze kapvergunningen toegekend, vernieuwd of uitgebreid ondanks het mora-
torium – een tijdelijke opschorting – van mei 2002 op de toewijzing van nieuwe kapvergunningen. In 
oktober 2005 wendde de Wereldbank haar invloed aan om president Kabila een decreet te laten onder-
tekenen dat een wettelijke herziening van àlle bestaande kapvergunningen voorzag. Net als in Kame-
roen zal een interministeriële commissie beslissen of de vergunningen worden omgezet in concessies 
op lange termijn. En een onafhankelijke waarnemer moet toezicht houden op de procedure. Op basis 
van de ervaringen in Kameroen vreest Greenpeace dat de Wereldbank zich zal tevreden stellen met een 
afgezwakt resultaat van de wettelijke herziening in Congo, ook al is de bank zelf de belangrijkste initi-
ator en financier van deze hervorming. Het risico van inmenging in het politieke proces en van corrup-
tie in de interministeriële commissie is groot en zou het resultaat van de wettelijke herziening van de 
houtkapvergunningen ernstig kunnen ondermijnen. 

• In Congo •
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De gemeenschapsbossen in Kameroen: misbruikt voor industriële 
houtkapdoeleinden 

De boswetgeving in Kameroen voorziet de mogelijkheid voor lokale gemeenschappen om hun eigen gemeen-
schapsbos te verwerven en te beheren. Jammer genoeg hebben de meeste van deze gemeenschapsbossen 
nog altijd niet het aanvankelijk beoogde resultaat bereikt, namelijk meer lokale werkgelegenheid en inkom-
sten om een beter bestaan mogelijk te maken voor de hele gemeenschap�5. De bureaucratische procedures 
om een gemeenschapsbos te verwerven en te beheren zijn zwaar en te complex voor de lokale bevolkings-
groepen. De lokale bevolking heeft dan wel het recht om als eerste bepaalde bossen in de niet-permanente 
bosgebieden te verwerven, in de praktijk zijn de lokale bewoners maar zelden op de hoogte van deze moge-
lijkheid. Dergelijke bossen worden vaak overgedragen aan de industriële houtkap via kleine kapvergunnin-
gen waarbij het bos op korte tijd wordt verwoest zonder enig voordeel voor de lokale gemeenschap. 

En zelfs wanneer de bevolking een gemeenschapsbos verwerft, sluiten in ongeveer de helft van de geval-
len de houtkapbedrijven een deal met de autoriteiten en de chefs van de lokale gemeenschappen en wor-
den de vergunningen misbruikt voor de industriële houtkap�6. Officiële documenten over houtproductie in 
gemeenschapsbossen�7 zijn ook op massale schaal gebruikt om illegale houtkap uit andere gebieden wit te 
wassen. De officieel aangegeven houtproductie van gemeenschapsbossen is aanzienlijk hoger dan wat er 
realistisch gezien kan worden gekapt in de geregistreerde gemeenschapsbossen. 

Momenteel zijn gemeenschapsbossen alleen mogelijk in de niet-permanente bosgebieden, wat betekent 
dat de lokale gemeenschappen hoofdzakelijk toegang krijgen tot bospercelen die al zijn aangetast en die 
dus minder opleveren. 

�5 Cerutti et al, 2006

�6 Cuny et al, 2003, pg 20.

�7 Bijvoorbeeld officiële documen-
ten die voorzien zijn om hout 
van gemeenschapsbossen te 
transporteren, worden misbruikt 
om hout uit andere gebieden te 
transporteren. 

De boswetgeving van 2002 voorziet gemeenschapsbossen maar het noodzakelijke uitvoeringsdecreet 
ontbreekt nog. Er bestaat een groot risico dat de gemeenschapsbossen in Congo de deur op een 
kier zullen zetten voor de industriële houtkap. De oppervlakte en de duur van de vergunningen voor 
gemeenschapsbossen moeten nog worden bepaald en het is nog niet duidelijk of zij uitsluitend zullen 
worden toegelaten in de niet-permanente bosgebieden, zoals in Kameroen.

• In Congo •

De bosoppervlaktetaks die is ingevoerd door de nieuwe boswetgeving in Congo moet lokaal worden 
herverdeeld: 25 % aan de provincies en 15 % aan de districten. De wet bepaalt ook dat deze belas-
ting uitsluitend mag worden gebruikt voor investeringen in infrastructuur ten voordele van de lokale 
bevolking. Onderzoek van Greenpeace heeft uitgewezen dat de plaatselijke administraties nog altijd 
geen geld hebben ontvangen via dit systeem, ook al beweren de houtkapbedrijven dat zij deze belas-
ting al jaren betalen. Greenpeace vreest dat net zoals in Kameroen, de bosbouwsector in Congo ook zal 
worden geplaagd door fraude, corruptie en verduistering van overheidsgeld en de hervormingen zul-
len bederven.

• In Congo •
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Toepassing van de boswetgeving in Kameroen met de hulp van 
een onafhankelijke waarnemer

Sinds mei 2001 controleert een onafhankelijke waarnemer hoe het Kameroense ministerie voor Bosbouw de 
boswetgeving laat naleven. Verschillende donors (het Brits Departement voor Ontwikkelingssamenwerking, 
de Wereldbank en de Europese Unie) hebben hiervoor financiering voorzien. Hoewel bepaalde illegale hout-
kapactiviteiten (zoals het kappen buiten de grenzen van een concessie) misschien zijn verminderd�8, zouden 
die wel eens vervangen kunnen zijn door andere illegale bosbouwactiviteiten die moeilijker op te sporen 
zijn (zoals overmatig kappen binnen de jaarlijkse kappercelen van de concessie�9). Pas de laatste jaren begint 
meer inzicht te groeien in diverse andere vormen van administratieve fraude�0. 

De recent gepubliceerde rapporten�� die beweren dat de omvang van de illegale houtkap overroepen wordt, 
verhullen andere hardnekkige illegale bosbouwactiviteiten zoals niet-reglementaire procedures om kapver-
gunningen te verkrijgen, het illegaal verplaatsen van kapvergunningen, het misbruik van kleinschalige kap-
vergunningen en van gemeenschapsbossen door industriële houtkapbedrijven. Sommige recente overheids-
maatregelen hebben misschien geleid tot een vermindering van de omvang van de illegale houtkap doordat 
zij gewoonweg de activiteiten die aanvankelijk officieel verboden waren hebben gelegaliseerd.

Veel gebieden waar misdrijven 
worden begaan, worden nooit 
bezocht. Vaak heeft de onaf-
hankelijke waarnemer maanden 
nodig om te reageren op infor-
matie die hij ontvangt over ille-
gale houtkap. Tegen die tijd kan 
de illegale houtkap al lang zijn 
voltooid. Het gebeurt ook dat 
verslagen van missies met heel 
veel vertraging gepubliceerd 
worden, vermoedelijk onder 
druk van de privésector, terwijl 
er intussen al minnelijke schik-
kingen zijn gesloten. 

Na zes jaar heeft de onafhankelijke waarnemer nog altijd een heel beperkte toegang tot de essentiële 
informatie over de kapvergunningen die vallen onder de “controle” van het Kameroense ministerie van Bos-
bouw MINFOF: er is nog altijd geen lijst van alle uitgegeven kapvergunningen en evenmin heeft hij toegang 
tot beheerplannen, tot kaarten die de grenzen aangeven van de jaarlijkse kappercelen van concessies die 
hij moet bezoeken of tot informatie over de opvolging van de processen-verbaal. De voorbereiding van de 
missies van MINFOF tussen 7 juni en 6 september 2006 werd in 86 % van de gevallen als “ontoereikend” 
omschreven��. De publicatie van bepaalde overtredingen in de “Cameroon Tribune” creëert een vals gevoel 
van transparantie. Namen van bedrijven worden vermeld in verband met niet nader omschreven overtre-
dingen van niet nader bepaalde vergunningen. Bovendien halen veel misdrijven die in het woud worden 
gepleegd nooit de kranten. 

Veel goed gedocumenteerde misdrijven zijn nooit bestraft. Wanneer er boetes worden opgelegd, bedragen 
die meestal maar een fractie van de werkelijke waarde van het gestolen hout. Dat moedigt de illegale hout-
kap alleen maar aan. Er is nog nooit een houtkapconcessie geannuleerd omwille van een overtreding van de 
boswetgeving. Integendeel, illegale houtkappers worden beloond met nieuwe concessies.

Binnenkort zal een internationale onafhankelijke waarnemer worden uitgenodigd om in Congo toezicht 
te houden op de manier waarop het Bosbouwdepartement de boswetgeving laat naleven. Greenpeace 
is van mening dat onafhankelijke controle een essentieel instrument kan vormen om orde te scheppen 
in de Congolese houtkapsector. Maar die controle kan alleen maar succesvol zijn wanneer de Congolese 
regering en de internationale donorgemeenschap de nodige politieke steun verlenen aan het werk van 
de onafhankelijke waarnemer.

• In Congo •

�8 Een andere verklaring waarom 
houtkap buiten de grenzen van 
een concessie is afgenomen, is 
het feit dat alle overblijvende 
concessies de voorbije jaren 
geleidelijk aan zijn toegewezen. 
Wanneer bedrijven eenmaal een 
concessie bezitten, verdedi-
gen ze hun bos uiteraard tegen 
inbreuken door andere bedrijven. 

�9 Global Witness, 2004

�0 R.E.M. Resources Extraction 
Monitoring. Annual Report ; 
March 2005 – February 2006.

�� Onder andere Cerutti et all, 2006

�� R.E.M. (Resources Extraction 
Monitoring). Rapport trimestriel 
n°6, October 2006, pg 13.

FOTO: ©Morgan/Greenpeace.

De industriële houtexploitatie in 
Kameroen is een van de belang-
rijkste factoren in de handel in 
broussevlees.

De nieuwe exploitatiewegen voor 
de bosontginning bieden de jagers 
een gemakkelijke toegang tot het 
hart van het woud. Het transport 
van stammen naar de steden en 
havens biedt een mogelijkheid 
om het broussevlees uit de jungle 
naar de markten in de steden te 
vervoeren.
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Conclusie 

De ervaringen in Kameroen tonen aan dat de hervorming van de bosbouwsector in Congo zoals de Wereld-
bank die momenteel promoot, om heel wat redenen een groot risico loopt om te mislukken. In het beste 
geval zal de impact van deze hervorming heel beperkt zijn. Gevestigde belangen, corruptie en de samenzwe-
ring tussen de privésector, overheidsfunctionarissen en donoren zullen waarschijnlijk een grotere impact 
hebben op de werking van de houtkapindustrie in Congo dan de voorgestelde maatregelen en waarborgen 
om schoon schip te maken.

Gezien buitenlandse fondsen voor ongeveer 60% van het nationale budget van Congo zorgen, heeft de 
internationale gemeenschap zowel de macht als de verantwoordelijkheid om te voorkomen dat de Congolese 
bosbouwsector een afdruk van Kameroen wordt. Het is belangrijk om elke verdere uitbreiding van de indu-
striële houtkap in Congo te stoppen en om de negatieve sociale en ecologische impact van de bestaande 
houtkapoperaties zoveel mogelijk te beperken. De industriële houtkap als ontwikkelingsmodel kan de belof-
ten niet waarmaken en moet nu dringend plaats maken voor meer duurzame ontwikkelingsmodellen.


