
Bos en Hout Berichten

VERPLICHT MERKTEKEN:
DE REDDING VAN DE BOSSEN?
Met een verplicht merkteken op alle houtproducten wil mevrouw Vos van Groen Links met haar initiatief
wetsvoorstel de ontbossing in de wereld tegengaan. Aan deze wet is vele jaren gewerkt. Binnenkort zal
het ter goedkeuring aan de Eerste Kamer worden voorgelegd. Aanname van deze wet betekent dat het per
1 januari 2002 verboden zal zijn hout of van hout afgeleide producten zonder merkteken op de markt te
brengen.Het aanbrengen van een dergelijk merkteken is complex en zal forse inspanningen vragen. SBH
onderzocht de noodzaak, de effectiviteit en uitvoerbaarheid van deze wet.
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WAT Wil HET WETSVOORSTEl?

In 1998 nam de Tweede Kamer de initia
tiefwet van Groen Links aan, die de handel
in hout of van hout afgeleide producten
regelt. Zij verplicht tot het voeren van een
merkteken op deze producten: een merkte
ken voor duurzaam geproduceerd hout en
een merkteken voor niet-duurzaam gepro
duceerd hout. Dit verplichte merkteken
informeert de Nederlandse consument bij
de aanschaf van hout of van houtafgeleide
producten over herkomst en bosbeheer. Het
uiteindelijk doel is de bescherming van het
milieu en in het bijzonder van de bossen.
Het verplicht dragen van een merkteken
geldt voor alle producten die van hout zijn
gemaakt in alle toepassingen: bouw, ver
pakking, meubels, samengestelde produc
ten, papier etc. Uitzonderingen gelden voor
producten met een gering belang voor de
productie van duurzaam hout,. De indien
ster denkt dan aan producten met een zeer
gering gewicht, bijvoorbeeld lucifers en
tandenstokers, en aan producten waarin
slechts een zeer gering gedeelte hout is ver
werkt. Deze laatste categorie producten zal
de minister van VROM later invullen.
Het verplichte merkteken geldt bovendien
voor hout uit alle landen. De wet maakt
geen onderscheid tussen hout afkomstig uit
tropische, gematigde, noordelijke of andere
bossen en ook niet tussen geïmporteerd
hout en hout uit Nederland.

HOE WERKT DE WET?

Vanaf 1 januari 2002 is het verboden hou
ten of papieren producten in Nederland in
de handel te brengen of verder te verhande
len, tenzij op het product of op de verpak
king een merkteken is aangebracht. Uit dit
merkteken blijkt of degene, die het product
in Nederland voor de eerste maal in de
handel heeft gebracht, in bezit is van een
goedgekeurd beheersplan van het gebied
waar het hout van afkomstig is of niet. In
het eerste geval is het herkomstgebied op

het merkteken aangegeven. De goedkeuring
van het beheersplan gebeurt op aanvraag
bij een in Nederland gevestigde instelling of
een door de minister goedgekeurde (buiten
landse) organisatie.
De instelling onderzoekt vervolgens of in
het bosgebied waarop het beheersplan
betrekking heeft, de houtproductie duur
zaam plaatsvindt. Bij dit onderzoek wint zij
advies in bij FSC of een gelijksoortige orga
nisatie. De instelling kan bij dit onderzoek
op kosten van de aanvrager controles uit
voeren in het betreffende gebied. De aan-

Verplicht merkteken moet oerbos redden!

vrager betaalt tevens de behandeling van de
aanvraag.
Vindt in de aangevraagde gebieden de
houtproductie duurzaam plaats dan geeft
de instelling een certificaat voor een perio
de van maximaal 3 jaar af en geeft toestem
ming om het merkteken aan te brengen.

Vooruitlopend op het verplicht aanbrengen
van merktekens moet een ieder die vanaf 1
juli 2001 houten producten in Nederland
voor de eerste maal in de handel brengt:
• op verzoek van de minister, of een aange
wezen ambtenaar, of een instelling of een
miIieuorgan isatie gegevens overleggen,
waaruit blijkt in welk gebied het hout is



Ontbossing vormt een ernstige bedreiging voor mondiaal milieu

geproduceerd. Dit is het zogenaamde
vraagrecht;
• een administratie bijhouden, waaruit de
hoeveelheid en aard van de in de handel
gebrachte houten producten, de herkomst
ervan, het gebied waar het hout is geprodu
ceerd en de houtsoort kan worden afgeleid;
• de bij hem aanwezige houten producten
gescheiden naar herkomst opslaan;
• jaarlijks aan een instelling verslag uit
brengen over de gegevens uit de adminis
tratie, voorzien van een accountantsverkla
ring.
De laatste drie punten gelden ook voor ver
werkers en bewerkers van houten produc
ten. Zij moeten zorgdragen dat de herkomst
van het hout ook na bewerking of verwer
king eenvoudig is na te gaan.

STAND VAN ZAKEN

Voorafgaande aan de behandel ing door de
Eerste Kamer is het wetsvoorstel op verzoek
van de Eerste Kamer ter notificatie voorge
legd aan de Europese Commissie, de EU
landen en bij de Wereld Handels Organisa
tie (WTO). Notificatie betekent dat de voor
gestelde wet wordt getoetst aan internatio
nale verdragen. Veel landen hadden ernsti
ge bedenkingen tegen het wetsvoorstel.
Begin dit jaar kwam het antwoord van
mevrouw Vos op dit commentaar en een
novelle (voorstel tot wijziging van wet) met
daarin enkele kleine wijzigingen. Beide
documenten zijn aan de Tweede Kamer
aangeboden. Hiermee is de wet een stap
dichter bij gekomen.

WETSVOORSTEl IN STRIJD MET
EU·WETGEVING EN WTO

De Europese Commissie en zeven EU landen
vinden dat het wetsvoorstel in strijd is met de
artikelen 30-36 van het EU-verdrag. Zij con
cluderen dat het voorstel belangrijke belem
meringen opwerpt tegen de handel in houten
producten. De Europese Commissie vindt de
maatregel tevens niet in verhouding staan
tot het beoogde doel (= duurzaam bosbe
heer) en derhalve niet gerechtvaardigd met
het oog op dat doel. De Commissie merkt
daarbij op dat een vrijwillig keurmerk hier
voor een geschikter middel is.
Ook zes WTO landen kritiseren de beoog
de maatregel als een ongerechtvaardigde
handelsbelemmering. Deze landen baseren
hun bezwaren op artikelen van het Agree
ment on Technical Barriers to Trade (TBT).
Groen Links onderzocht de mogelijkheid
om tot een gerechtvaardigde uitzondering
te komen op de Europese wetgeving. Het
EG-verdrag acht belemmeringen voor het
intracommunautaire goederenverkeer
geoorloofd wanneer deze o.a. gerechtvaar
digd zijn "uit hoofde van de bescherming
van de openbare orde, de openbare veilig
heid, de gezondheid en het leven van per
sonen, planten en dieren".
Bovendien refereert de indienster aan het
Verdrag van Amsterdam waarin artikelen
zijn opgenomen over de milieubescher
ming. Deze geven de lidstaten, zelfs indien
Europese regelgeving is ingesteld, de
bevoegdheid strengere milieueisen en -nor-

men te hanteren. Groen Links trekt hieruit
de conclusie dat in beginsel een land maat
regelen mag nemen ter bescherming van
bossen over de hele wereld. Ontbossing
vormt een ernstige bedreiging voor het
mondiale en daarmee ook voor het natio
nale milieu.
Groen Links trekt uit haar onderzoek de
conclusie dat er bij een verplicht merkteken
op hout en houten en papieren producten
weliswaar, in juridische termen, sprake is
van een beperking van de vrije handel,
maar dat de wet het wezen van het vrije
goederenverkeer niet aantast. Cruciaal vol
gens Groen Links is dat er geen maatregel
bestaat die én een bijdrage levert aan het
doel (beschermen van bossen t.b.v. biodi
versiteit en klimaatsbescherming) én die
minder handelsbelemmerend is dan een
verplicht merkteken. De maatregel acht zij
daarmee proportioneel en niet in strijd met
de artikelen 30-36 van het EG-verdrag. Of
deze redenatie in juridische zin juist is,
onderzoekt het Platform Hout in Nederland
op dit moment.

IS VERPLICHT MERKTEKEN NODIG?

Wat Groen Links met verplichte merktekens
wil bereiken, namelijk het tegengaan van
de ontbossing via de weg van gecertificeerd
duurzaam bosbeheer, is eveneens vertrek
punt voor alle internationale organisaties
die zich met deze problematiek bezig hou
den. Ook nationaal zoeken overheid en
betrokken bedrijfsleven naar wegen om
duurzaam bosbeheer te bevorderen. Ver
schil met Groen Links is dat de meeste ini
tiatieven uitgaan van vrijwillige certificering
van bossen en labelling
van daaruit afkomstige
houtproducten.
Groen Links vindt ech
ter dat de ontwikkelin
gen te langzaam gaan.
De afgelopen 10 jaar is
te weinig bereikt met
vrijwillige maatregelen.
Reeds in 1990 gaf de
Nederlandse regering
aan dat in 1995 uitslui
tend nog duurzaam
hout verhandeld zou
worden.
In 1998 was het aan
deel aantoonbaar duur
zaam geproduceerd
hout in Nederland
ongeveer 2%.
Ook op het internationale vlak ziet Groen
Links geen vorderingen: " in de meeste
internationale gremia zoals het Internatio
nale Forum voor Bossen (IFF) is certificering
niet eens bespreekbaar". Als voorbeeld
noemt zij de IHO (International Tropical
Timber Organization). De leden landen heb
ben op zich genomen om in het jaar 2000
alleen nog hout te verhandelen dat afkom
stig is uit duurzaam beheerde bossen. De
ITTO zal de 2000-doelstelling echter niet
realiseren en de indienster ziet geen rede
nen om aan te nemen dat binnen afzienba
re tijd wel een substantieel deel van de
(hard)houtmarkt uit gecertificeerd duur-

zaam geproduceerd hout zal bestaan.
Volgens Groen Links zijn de resultaten met
het huidige, vrijwillige beleid dermate
gering en is de ontwikkeling dusdanig traag
dat het twijfelachtig is of en zo ja wanneer
het doel ooit zal worden bereikt. Daarmee
wordt aan de dwingende eis van Europees
recht, namelijk het behoud en duurzame
ontwikkeling van bossen, op dit moment
dus niet tegemoet gekomen. De bescher
ming van het mondiale milieu vereist een
substantiële vooruitgang en daarom is het
gerechtvaardigd om het middel van de ver
plichte merktekens in Nederland in te zet
ten.

Groen Links haalt terecht genoemde politie
ke uitspraken aan. Zij zijn inderdaad natio
naal en internationaal gedaan. Zij geven
uiting aan de terechte zorg, die er (interna
tionaal) bestaat over het verdwijnen van bos
sen. Dit laatste overigens niet te verwaren
met het normale bosbeheer, dat gericht is op
instandhouding met gelijktijdige voortbren
ging van hout en andere producten en dien
sten. De door Groen Links aangevoerde
argumentatie behoeft echter op een aantal
essentiële punten nuancering.
• In alle internationale gremia over bosbe
leid staan de vraagstukken over duurzaam
bosbeheer centraal. Zo dringt het IFF op
haar 4e zitting in februari jl. in haar "Pro
posal for Action" er bij landen, internatio
nale organisatie en belangstellende partijen
op aan verder samen te werken aan vrijwi 1
Iige certificering en het labelen van hout.
Dit is duidelijk in tegenspraak met wat
Groen Links stelt.
• In een recent vrijgegeven rapport van

ITTO geeft mede auteur Duncan Poore aan
dat tropische landen aanzienlijke vorderin
gen hebben gemaakt met het ontwikkelen
van duurzame bosbouw praktijken. Poore
trok in 1988 in zijn boek "No Timber Wit
hout Treesii de internationale aandacht
voor de enorme problemen waar het tropi
sche bosbeheer mee te maken heeft. De
belangrijkste veranderingen t.o.v. 1988 zijn
gemaakt op het terrein van pol itieke en
wettelijke hervormingen voor het bosbe
heer. In de meeste landen zijn aanzienlijke
vorderingen gemaakt met het opzetten van
permanente bosbeheereenheden een
belangrijke voorloper voor duurzaam bos-



Rol van certificeren
De maatschappij stelt steeds hogere eisen
aan het bosbeheer. Voldoet de bos- en
houtsector hier' in onvoldoende mate aan
dan zal een toenemend deel van de consu
menten hun vertrouwen in hout verliezen.
De bos- en houtsector staat voor de opgave
om dit vertrouwen te versterken door:
• het bosbeheer op een aanvaardbaar en
verantwoord niveau te brengen (duurzaam
bosbeheer);
• een derde partij het gevoerde beheer te
laten beoordelen aan de hand van duidelij
ke definities, criteria en indicatoren (certifi
ceren)
• de verbeteringen naar de marktpartijen te
communiceren (marketing en voorlichting)
• goed kopersgedrag te belonen.
Certificering is dus een marketing tooI. De
geloofwaardigheid is essentieel: welke
minimum eisen gelden ten aanzien van
definitie, criteria en indicatoren, die bij het
certificeren worden gebruikt en de organi
satie die certificeert. De Nederlandse over
heid heeft hiervoor zelf een aantal mini
mum criteria opgesteld. Stichting Keurhout
is de organisatie, die deze criteria hanteert
om te beoordelen of een aangeboden certi
ficaat aan deze criteria voldoet.

Tabel 1
Nederlandse import van hout en van hout
afgeleide producten (x miljoen m' r.e.) - 7999

Totaal 21,3
w.v. tropisch 1,0

beheer. Veel landen gebruiken de IHO
richtlijnen voor het opstellen van nationale
richtlijnen en criteria voor duurzaam bos
beheer. Niettemin blijven er duidelijke pro
blemen bestaan in tropische landen: reali
satie van de plannen is moeilijk door
gebrek aan getraind personeel en vooral
gebrek aan financiën.
• De markt voor gecertificeerd hout is een
duidelijke groeimarkt. In een betrekkelijk
korte periode is het aanbod aanmerkelijk
verruimd. Gezien de zeer grote vlucht die
boscertificering nu doormaakt (zie het
BHB-bericht nr. 3, 2000), zeker in de bos
sen van de gematigde en boreale zones, is
te verwachten dat het aanbod van gecertifi
ceerd en dus duurzaam geproduceerd hout
sterk gaat toenemen. Dat Groen Links de
vraagkant wil stimuleren is prima, maar
waarom met ver'plichte merktekens? Ook
de staatssecretaris voor EZ mevrouw Van
Dok-van Weele stelde zich deze vraag in
1998 tijdens het Tweede Kamerdebat over
dit wetsvoorstel en constateerde: "U ver
groot met deze wet niet automatisch de
hoeveelheid hout dat het goede keurmerk
zal dragen".
• Op de consumentenmarkt is het FSC logo
op een reeks van producten duidel ijk aan
wezig. Doe-Het-Zelf-ketens en Tuincentra
maken volop reclame in hun productfol
ders. Gezien de steun van de milieubewe
ging heeft dit logo een brede maatschappe
lijke ondersteuning. Van de door Groen
Links gesuggereerde wildgroei in certifica-

ten op de Neder'landse markt is vooralsnog
geen sprake. FSC en Keurhout hebben afge
sproken bijvoorbeeld samen te werken op
het gebied van Chain of Custody binnen
Nederland.
• Verplicht labelen van duurzaam en niet
duurzaam geproduceerd hout verzwakt de
concurrentiepositie van hout t.o.v. andere
materialen. In de eerste plaats doordat deze
wet de kostprijs van hout en houten pro
ducten verhoogt en in de tweede plaats zal
de consument, door schaarste aan duurza
me houtproducten, in de richting van ande
re materialen worden geduwd. De Neder
landse overheid wil echter juist het gebruik
van hout als natuurlijke, milieuvriendelijke
en vernieuwbare grondstof bevorderen. Zij
stimuleert dit op allerlei beleidsterreinen
o.a. binnen het programma Duurzaam Bou
wen 2000-2004 (VROM) en in het Struc
tuurschema Oppervlakte Delfstoffen (VWS).
• Een opmerking van Chris Elliot van het
WWF lijkt hier ook op zijn plaats. Hij waar
schuwde in 1997 voor de neiging om alles
te willen labellen. Labelling is bedoeld om
producten van elkaar te onderscheiden. Als
alles gelabeld is, neemt de kracht en daar
mee de werking van het label af. Certifice
ring is en blijft een marketinginstrument.

Conclusie: wereldwijd werkt men volop
aan boscertificering, het gecertificeerde are
aal neemt explosief toe (enkele tientallen
miljoenen ha) en certificering krijgt in veel
landen en in internationale gremia support.
Waarom zouden wij in Nederland een sys
teem van verplichte merktekens opzetten
als het draagvlak voor boscertificering snel
groeit en het instrument kenmerkend is
voor een vrijwillige
aanpak?

IS HET WETSVOOR·
STEL EFFECTIEF?

Feitelijk ligt hier de
kernvraag: neemt de
wet de oorzaak van de
ontbossing weg (effecti
viteit)?
Groen Links zegt hier
over: "Commerciële
houtoogst is, direct of
indirect, de belangrijk
ste oorzaak van ontbos
sing".
Ten aanzien van dit
door Groen Links
gelegde oorzakelijke
verband, merken wij het volgende op:
• De door Groen Links aangehaalde FAO
studie "State of the World's Forests 1999"
geeft onthutsende arealen bos, die in de
periode 1990-1995 jaarlijks zijn verdwe
nen: 13,7 miljoen ha (= 4x landoppervlakte
van Nederland). De FAO geeft daarbij aan
dat er een groot verschi I bestaat tussen ont
wikkelde en ontwikkelingslanden. In de
ontwikkelde landen neemt het bosareaal
met bijna 2 miljoen ha per jaar toe, terwijl
de ontbossing vrijwel uitsluitend plaatsvond
in de ontwikkelingslanden. Over de oorza
ken van de ontbossing in de ontwikkelings
landen zegt de FAO het volgende: "De

belangrijkste oorzaken van veranderingen
in de bebossing zijn: de toenemende
expansie van landbouw gericht op eigen of
lokale voedselvoorziening in Afrika en Azië
en grote economische ontwikkelingspro
gramma's waarbij sprake is van herhuisves
ting, landbouw en infrastructurele werken,
in Latijns Amerika en Azië". Daarnaast
meldt de FAO dat bossen degraderen als
gevolg van commerciële houtoogst en
brandhoutwinning, overbegrazing , brand,
insectenaantastingen, stormen en luchtver
ontreiniging. Alleen al in 1997-1998 gingen
miljoenen ha bos in vlammen op (Indonesië
en Latijns-Amerika). FAO geeft weliswaar
aan dat commerciële houtoogst bijdraagt
aan ontbossing maar zegt niet dat dit direct
of indirect de belangrijkste oorzaak is. H ier
in verschilt de FAO opmerkelijk van de
door Groen Links eveneens aangehaalde
studie van het Amerikaanse World Resour
ce Institute. Een objectieve vergelijking is
niet mogelijk, daarvoor verschillen de
gehanteerde methoden en definities teveel
van elkaar. Hoe ernstig de situatie in
bepaalde bosgebieden ook is, eerst zal de
oorzaak vastgesteld moeten worden. Op
basis daarvan kunnen concrete maatregelen
worden genomen, die volgens FAO per
regio of gebied aanzienlijk kunnen verschil
len.
Deze wet zal het armoede- en ontwikke
lingsvraagstuk niet oplossen en landbouw
projecten en aanleg van infrastructuur niet
tegenhouden. De wet is bedoeld om bosbe
heerders een duw in de goede richting te
geven door consumenten te laten kiezen
voor duurzaam geproduceerd hout. Het
gaat dan om beheerders van bossen, die de

Uitvoering wet is logistiek complex

doelstelling hebben om het bos te behou
den. Deze wet zal bossen niet redden, als
deze plaats moeten maken voor andere
bestemmingen, zoals bijvoorbeeld land
bouw.
• Deze wet richt zich vooral op het behoud
van oerbos en primair bos. Hoewel niet
exact vast te stellen, zijn maximaal slechts
enkele procenten van al het hout, dat
Nederland gebruikt, afkomstig uit deze bos
sen. De rest, volgens Groen Links tenminste
75% van hout dat wij in Nederland gebrui
ken, komt uit gebieden waar bos niet ver
dwijnt en het zodanig wordt beheerd dat
slechts geringe extra inspanningen noodza-
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Het initiatief van Groen Links lijkt vooral
ingegeven door de maatschappelijke zorg
over de ontbossing in de wereld en de ver
dere gevolgen daarvan. Dat is een terechte
zorg. Wij zijn echter van mening dat het
wetsvoorstel niet tot een wezenlijke daling
van de ontbossing zal leiden en daarmee
voor het beoogde doel niet geschikt is. Het
is bovendien niet effectief en in de uitvoe
ring complex en kostbaar.

••

Stichting Bos en Hout
Bosrandweg 5
Postbus 253,
6700 AG Wageningen
tel.: 0317-424666
fax: 0317 - 410247
e-mail: mail@sbh.nl
www.sbh.nl

Het wetsvoorstel "Duurzaam geproduceerd
hout" van Marijke Vos komt in de definitie
ve fase van besluitvorming. Na de behande
ling van de wetswijziging eind augustus in
de Tweede Kamer komt het wetsvoorstel op
de agenda van de Eerste Kamer.
Hoewel de Europese Commissie en diverse
EU en WTO landen ernstige bedenkingen
hebben tegen het wetsvoorstel is de Com
missie niet bij machte het voorstel tegen te
houden. Zij heeft in dit geval slechts een
adviserende rol. Het is nu aan de Eerste
kamer om het wetsvoorstel kritisch te
beoordelen.

verplichten partijen zich bijvoorbeeld om in
2005 tenminste 50% van het hout, dat zij
verwerken, uit aantoonbaar duurzaam
beheerde bossen te zullen betrekken.
• Vergroten bewustwording bij consumen
ten door actieve voorlichting, bijvoorbeeld
via Postbus 51 en ondersteund met initiatie
ven van het bedrijfsleven en maatschappe
lijke organisaties.
• Bevorderen herkenbaarheid van certifica
ten, die aan de minimum eisen van de
Nederlandse overheid voldoen.
• Belonen van gewenst kopersgedrag. Dit
prikkelt consumenten, maakt ze bewust en
stimuleert ze om gecertificeerd hout te
kopen. Het versterkt de directe marktvraag
(market pull). Door het aanbieden van een
bonus, bijvoorbeeld in de vorm van een
verlaagd BTW-tarief of intensivering van het
programma Duurzaam Bouwen (DUBO),
wordt verantwoord kopersgedrag beloond.
Deze bonus is nodig om gecertificeerd
hout, met name uit de tropen, niet duurder
te maken dan ongecertificeerd hout. Deze
toenemende market pull zal producenten
stimuleren om, waar mogelijk, het bosbe
heer aan te passen en gecertificeerd hout te
leveren.

SB

WAT MOET ER GEBEUREN?

tratieve kosten?
• Hoe scheidt je hout naar herkomstgebie
den in productieprocessen in met name de
papierindustrie?
Het bedrijfsleven ziet de kostprijs van hout
en houten producten door dit alles stijgen
en daarmee haar concurrentiepositie ten
opzichte van andere (niet-duurzame)
grondstoffen en materialen, welke niet aan
een dergelijk labellingsysteem worden
onderworpen, verslechteren. De geringe
effectiviteit van de wet en de grote admini
stratieve last, die deze wet het bedrijfsleven
oplegt, vraagt om een kritische beschou
wing van het Advies College Toetsing
Administratieve Lasten (ACTAL).

De Nederlandse bos- en houtsector heeft
geen enkel belang bij commerciële hout
kap, die tot ontbossing leidt. Ontbossing
moet stoppen en het bosbeheer zal aan dui
delijke criteria moeten voldoen. Eerder
constateerden wij, dat deze wet de werke
lijke oorzaken van ontbossing helaas niet
wegneemt.
De vraag resteert wat Nederland wel kan
doen? Eenvoudige antwoorden en oplossin
gen zijn er niet. De realiteit is dat, na vele
jaren van discussie tussen politici, overhe
den, deskundigen, bedrijfsleven en maat
schappelijke organisaties, er niet één oplos
sing voor het ontbossingsvraagstuk is. Dat is
ook niet verwonderlijk want het vraagstuk
kent vele oorzaken, is vaak complex en kan
bovendien per gebied en bos aanzienlijk
verschillen. Eenvoudige oplossingen zijn er
dan ook niet. Het wetsvoorstel van
mevrouw Vos biedt deze ook niet. Bestrij
ding zal vanuit verschillende invalshoeken
moeten plaatsvinden. Zonder volledig te
willen zijn, geven wij een aantal suggesties
voor bijdragen, die Nederland concreet kan
leveren:
• Blijven bijdragen (en waar mogelijk
intensiveren) aan het wegnemen van de
hoofdoorzaken armoede, voedselproductie,
infrastructuur, etc.
• Bevorderen van duurzaam bosbeheer in
binnen- en buitenland door het actief blij
ven steunen van internationale organisaties,
zoals de ITTO, maar ook onderzoeksinstel
lingen, zoals Stichting Tropenbos via ont
wikkel ingssamenwerking.
• Versterken van de kennisinfrastructuur in
die gebieden waar bossen verdwijnen. Een
gericht fonds voor opleiding en training van
lokale mensen is hiervoor een effectief mid
del.
• Adopteren van bedreigde bossen door
Nederland (overheid en bedrijfsleven) met
als doel het invoeren van duurzaam bosbe
heer.
• Onderzoeken of het mogelijk is een
nieuw convenant tot stand te brengen tus
sen de Nederlandse overheid en het
bedrijfsleven, gesteund door of samen met
maatschappelijke organisaties, zoals Stich
ting Goedhout. In een dergelijk convenant

Conclusie: uitvoering van de wet vergt
grote inspanningen en hoge administratieve
en logistieke kosten in Nederland.

In een uitgebreid exposé gaat mevrouw Vos
in op de uitvoerbaarheid van de wet: 'Het
certificeringssysteem en de praktijk'. Uit
reacties van het Nederlandse bedrijfsleven
blijkt echter dat zij niet zo zeer problemen
hebben met het certificeringsproces van
bossen in de wereld, maar wel met de prak
tische uitvoerbaarheid en handhaving van
de wet in Nederland. Wat te denken van
bijvoorbeeld het gescheiden opslaan naar
herkomst van de grondstoffen? Dat is een
onmogelijke opgave, gezien de logistieke
complexiteit en de daaraan verbonden kos
ten. De wet geeft aan dat voor alle hout en
houtproducten de herkomst bekend moet
zijn, dus ook voor niet-duurzaam geprodu
ceerd hout. Het bedrijfsleven zit met veel
vragen, zoals bijvoorbeeld:
• Wie gaat het labelen uitvoeren en contro
leren?
• Wat gebeurt er met producten, die voor
het overgrote deel gemaakt zijn door recy
cl ing van oud-hout en oud-papier?
• Wat zijn de extra logistieke en adminis-

UITVOERBAARHEID VAN DE WET

Conclusie: deze wet is niet effectief.

kei ijk zijn om het certificaat van duurzaam
bosbeheer te verkrijgen. Een ontwikkeling,
die op dit moment in deze gebieden al een
grote vlucht heeft genomen. De wet heeft
op deze bossen dus nauwelijks of geen
effect. De wet kan slechts een substantiële
invloed hebben op een zeer klein bosare
aal. Dat zijn de bossen waar Nederland nu
hout vandaan haalt en die nu niet goed
worden beheerd en waar geen bestem
mingswijziging plaatsvindt, zoals bijvoor
beeld naar landbouw.
• In gebieden, waar bos verdwijnt of ern
stig wordt aangetast als gevolg van onver
antwoorde commerciële houtkap, zullen de
inspanningen en daarmee de kosten aan
merkelijk hoger liggen om een certificaat te
krijgen dan in bossen waar een redelijk
bosbeheer wordt gevoerd. Onverantwoorde
beheerders zullen bij het in werkingtreden
van de wet de volgende afweging maken:
- bos duurzaam gaan beheren en laten cer-

tificeren;
- ongecertificeerd hout blijven leveren;
- hout elders afzetten.
De eerste optie betekent hogere kosten. Of
producenten deze meerkosten voldoende
kunnen doorbereken is zeer de vraag, want
zij zullen moeten concurreren met andere
aanbieders van gecertificeerd hout. Als we
nu al zien dat de handel FSC-gecertificeerd
hout tegen dezelfde prijs aanbiedt als niet
gecertificeerd hout, dan liggen opties 2 en 3
meer voor de hand. Bovendien biedt certifi
cering geen garantie dat consumenten
bereid zijn om meer te betalen voor gecerti
ficeerd hout. Over deze "willingness to pay"
is in Europa in 1996 inmiddels uitgebreid
consumentenonderzoek gedaan door Ewald
Rametsteiner et al (1999)~ 40% van de Euro
pese respondenten gaf aan meer te willen
betalen voor gecertificeerd hout, gemiddeld
6% meer. Deze "Willingness to pay" is ech
ter niet gelijk aan het werkelijk koopgedrag.
Dit ligt in de praktijk vaak lager.


