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Grondstoffenovereenkomst tropisch
hout

In het kader van de United Nations Conference on
Trade and Development (UNCTAD) te Genève is in
de afgelopen vijf jaren een tiental vergaderingen
gehouden over de grondstof tropisch hout. Dit ter
uitvoering van de in Nairobi (1976) gesloten over
eenkomst artikel 93 111 en artikel 124 V.
Overigens, niet alleen hout is in dit verband ter
sprake geweest, maar in afzonderlijke conferen
ties ook andere produkten zoals jute, koper, tin,
mangaan en koffie, in totaal 18 grondstoffen.
Op 18 november 1983 is men te Genève tot een
conceptovereenkomst voor een Internationale Or
ganisatie Tropisch Hout (ITTO) gekomen, die thans
aan de diverse regeringen ter ondertekening wordt
aangeboden.

Thans circuleert een conceptovereenkomst voor een Internationale Organisatie Tropisch Hout (l1TO) die op
de laatstgehouden grondstoffenconferentie is samengesteld. Hetwachten is op de ondertekening van de dl·
verse regeringen.
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Alle landen met houtbelangen zowel uit d 11 1·)(" I1'
daarbuiten hebben aan het overleg over h t t t Dl IIHI
brengen van een internationale overeenkom t v I ti
pisch hout deelgenomen. Daarbij opereerd n ij V 11111

mei ijk in twee groepen: Producenten en con u nt( "
van tropisch hout. In de groep consumenten tr d I I Cl
als eenheid op, waarin Nederland verteg nw ,cli J I
was met een delegatie onder leiding van het Bur <JU Uul
tenlandse Economische Betrekkingen (BEB) v n h I MI
nisterie van Economische Zaken, gesteund door (lclvi
seurs van de Hardhout Sectie van de Nederland 11 ut
bond en een onafhankelijke adviseur, schrijver d I B.

Het doel van de conferentie was om te
geraken tot een stabilisatie van produkti
en afzet van tropisch hout tegen een reël
prijs.

t1nf rm ti (m r-

r tindustry).



Grondstoffenconferenties voor in totaal 18 grondstoffen waaronder tropisch hout worden gohoudan ter.
einde een stabilisatie van produktie en afzet van tropisch hout tegen een reële prijs te realiS(Hen.
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De consumenten hebben de volgende verdeling ont
worpen. Ieder lid krijgt 10 basis-stemmen. De rest wordt
verdeeld op grond van de netto volume-import van tro
pisch hout gemiddeld over de voorgaande drie jaren, be
ginnende vier jaren voor de verdeling van de stemmen.
Volgens een voorlopige berekening zou dit er op neerko
men dat de EEG-landen samen 277 stemmen zouden
hebben tegen Japan 330, Het is opvallend welk een rol
de geaccepteerde definitie van tropisch hout hierbij
speelt. Nederland zou volgens deze berekening 35
stemmen hebben, de US 79. Om aan te geven welk een
grote rol fineer en vooral triplex hierbij spelen kan het
volgende voorbeeld dienen. Gemiddeld voor1 978, 1979
en 1980 was de invoer uit ontwikkelingslanden van tro·
pische produkten, uitgedrukt in 1000 m3 rondhout
equivalenten als volgt:

- 300 stemmen te verdelen op basis van de netto ex-
portwaarde van hout over de laatste drie jaren.

Als uitzondering geldt dat Afrika al de aan deze regio toe
komende stemmen gelijkelijk gaat verdelen over de
Afrikaanse landen.
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Art. 9 bepaalt o.a. dat in principe het Council tenminste
eenmaal per jaar vergadert in de plaats van vestiging.

Artikel 3 stelt dat er een International Tropical Timber
Council gesticht wordt met adviescomité's voor ieder
van de drie eerder genoemde werkgebieden. De plaats
van vestiging is nog niet bepaald, maar het is voor Ne
derland interessant dat Amsterdam redelijk goede kan
sen heeft. Dit komt onder meer doordat de Nederlandse
delegatie gerechtigd was concrete financiële en dienst
verlenende toezeggingen te doen.

Artikel 10, handelend over het stemrecht, leverde na
tuurlijk nogal wat moeilijkheden. Aan de producenten
knni (Jilf het minder problemen dan aan de consumen
lonkilnt: dnar werd men namelijk geconfronteerd met
hol loit dat bij volume-maatstaven en waarde-maatsta
Vljfl .1'11);111 zonder meer de overhand zou hebben.
I '1I.lIlill(lIll, '11 (Jil consumenten hebben ieder 1000 stem
/,jH!1 In vl!ldolon. Do prodijcenten deden dat door:

i!Ofl·;i1111Iinl1!1 Ie vordelen over de drie regi-
I! 11" l'iwili!'''III.;JtiplsAmerika;dezestem-

"nl'i/,i1,,/ In v"rl1elon ove)f de deelne-

Artikel 2 geeft de zo bitter nodige definities van begrip
pen die in de overeenkomst gehanteerd worden. Tropi
cal timber is in deze context tropisch loofhout voor in
dustriële doeleinden afkomstig uit de geografische tro
pen. De term omvat rondhout, gezaagd hout, fineer, tri
plex. Triplex mag gedeeltelijk uit tropisch coniferenhout
bestaan. De term "tropical timber" wordt dus in uitge
breidere zin gebruikt dan normaliter het geval is. De con
sumentenlanden wilden in eerste instantie niet verder
gaan dan rondhout, dit ter bescherming van de eigen
werkgelegenheid. Japan, de grootste importeur, ging
echter al snel door de knieën.
Further processing heeft betrekking op primaire hout
produkten, half- en eindfabrikaten, geheel of bijna ge
heel vervaardigd van hout.
Members zijn regeringen of overheidsorganisaties die
de overeenkomst tekenen.
Producing members zijn netto exporterende landen
die eigen tropisch bos hebben, en als zodanig door de or
ganisatie geaccepteerd zijn.
Consumer members zijn landen die als zodanig door
de organisatie geaccepteerd zijn. Er zijn nog meer defini
ties over, onder andere, het stemrecht en de financiën,
doch deze zijn niet van direkt belang voor de praktijk
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Totaal dus Nederland 1664, USA 3912! Voor rondhout
plus gezaagd hout alleen is het echter: Nederland 1307,
USA 749!

Comité Economische en Miuldlnf,".n'H.,fli'

a. De beschikbaarheid en kwalllc,il vall
andere informatie rwuwkouriq

b. Analyse van statistischo ueUOVCHl', 011 ,,,,tu 'dll,I,f;

dicatoren.
c. De internationale markt on

zichten nauwkeuriu VOIUCHL
d. Aanbevelingen opstellen VOOI hol (:ouncil

zien van gewenste studie:;, inclu:;icd
verwachtingen, en deze studio:, OVOlli uool
den.

e. Opdrachten van het Council in hol
voeren.

f. Producenten bijstaan in 1III te!!
ring Viln hun statistische (""",.",>""

Art. 19 stelt dat de contributie afhankelijk is van het aan
tal stemmen dat een land heeft en van de totale kosten
die het Council voor een bepaald jaar heeft vastgesteld
voor overhead en voor projekten. Het prograrnma wordt
bepaald aan de hand van de aanbevelingen van de comi
té's voor de drie werkgebieden. Deze comité's worden
in artikel 25 ingesteld.

Artikel 25 beschl-ijft de taken van de comité' s.

In de conceptovereenkomst wordt gesproken over de instelling van een International Tropical Timber Coun
eil. De plaats van vestiging is nog niet bepaald, maar het is voor Nederland interessant dat Amsterdam rede
lijke kansen heeft. De Nederlandse delegatie was gerechtigd concrete fînanciële en dienstverlenende toe
zeggingen te doen.

Comité Herbebossing en BClstl(}IHHH

a. Bijhouden wat op dit Uebiod nalionaal
naai gebeult, meer ;:11';

b. Bevordering van deze akIIViUHIC'i1
c De behoefte en financiélo hlolillon

tificeren.
d. De behoefte van de intoln:iIIOn:iIc,

ten en op grond da:ilvdn ikll Ihl !vI'I!! I,oc,n

werkgebied van hel cOlnilo
e. In samenwerkinq Inc) I COlllpl:lcJ! dl'

nisoverdracht bevoldollill
f. Aktiviteiten in het """I.'iud ',IIU I

organisaties als fAO, WCJrld
dineren en hallllolll':C!! on

Comité HoutVtUwtHktimtltw hl!rtU!ltthw Ir;"''''B,l
Industry)

a. !III

COII~;llIlI!'IJ!OIIIlI,hJVI1I'I''iI<l{, kOIIIII',(JVOI

',1,111<1",11111',,1111' V"'l IIlill10lldl111l11

1i"llllIlIllè,,1110 V,JII Vil 11

V,III joillt

c. 13eueloidon van bestaande aktivitoiten en het identi-
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ficeren van problemen en oplossingen daarvoor, in
samenwerking met bestaande organisaties.

d. Bevordering van hulpprogramma's voor het werkge
bied.

Daar de drie werkgebieden een sterke relatie hebben
zullen de comité's het Council de consequenties voor
leggen die hun aktiviteiten voor elkaar hebben. Verder
zullen zij aangeven waar en hoe de noodzakelijke re
search voor de uitvoering van hun adviezen moet plaats
vinden en hoe deze gefinancierd kan worden.

Artikel 34 stelt dat de overeenkomst vanaf 2 januari
1984 ter tekening ligt bij het hoofdkwartier van de Ver
enigde Naties, terwijl artikel 37 stelt dat de overeen
komst operatief wordt per 1 oktober 1984, indien op die
datum tenminste 12 regeringen van producerende lan
den, die tenminste 55% van de producentenstemmen
moeten hebben, en 16 regeringen van consumenten
landen, met tenminste 70% van de stemmen, de over
eenkemst hebben getekend.

Do Nederlandse delegatie heeft, zoals gebruikelijk
steeds in EEG··verband gewerkt. De EEG brengt, nor
Inilill een eenheidsstandpunt naar voren. De

viln dilt standpunt is overigens niet zonder
discw;sios tot stand qekomen. Dat is begrij-

F'cH ijk)t vnl! zijn de houtbelangen van de
Völfir'llil/l'JiICIV1 rW/HClf1 I!iot Voor sommige

landen is bijvoorbeeld het werkgelegenheidsaspekt in
de houtbranche van zeer groot nationaal belang. Dit
geldt overigens eveneens voor de tropenlanden ; zij stre
ven naar een zo groot mogelijk toegevoegde waarde
aan hun exportprodukt. Men zou kunnen stellen dat een
overeenkomst als deze en de daartoe gevoerde confe
renties primair om de werkgelegenheid draaien en pas
secundair zich op een grondstof als hout richten.
Nederland als grote 'Importeur van hout en houtproduk
ten en voor meer dan 90% afhankelijk van die import,
heeft zich steeds opgesteld met een goed begrip voor
de standpunten van de producentenlanden, zonder de
eigen belangen daarbij uit het oog te verliezen.

Concluderend kan gesteld worden dat de overeenkomst
een zeer gerichte vorm van ontwikkelingswerk is, waar
bij de keuze der projekten in principe door vaktechnici
wordt bepaald.
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