
CM\805912NL.doc PE439.197v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie verzoekschriften

19.2.2010

MEDEDELING AAN DE LEDEN

Betreft: Verzoekschrift 959/2009, ingediend door Jens Genzer (Duitse nationaliteit), over 
de invoering van wetgeving die de import van niet duurzaam tropisch hardhout 
verbiedt

1. Samenvatting van het verzoekschrift

De voorraad tropisch hardhout slinkt. Om deze ontwikkeling een halt toe te roepen, stelt 
indiener voor dat de EU wetgeving opstelt om a) de import van tropisch hardhout uit 
oerbossen te verbieden, b) een systeem van certificering voor tropisch hardhout uit duurzame 
bossen in te voeren en c) het gebruik van tropisch hardhout in infrastructuurprojecten van de 
Europese instellingen te vermijden.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 30 oktober 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 19 februari 2010.

De Europese Commissie deelt de bezorgdheid van de indiener over de verwoesting van de 
tropische bossen en de invloed van de ontbossing op het milieu. Dit is de reden waarom zij in 
2008 een mededeling heeft aangenomen om de uitdagingen van ontbossing en aantasting van 
bossen aan te gaan om de klimaatverandering en het verlies aan biodiversiteit aan te pakken1

en hierin haar mening betreffende deze kwestie heeft uiteengezet.

De oorzaken van ontbossing zijn complex. Het kappen van bossen voor commerciële 
exploitatie behoort hier zeker toe, maar belangrijkste directe oorzaken zijn veranderingen in 
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landgebruik. Zo is de herbestemming van land voor delfstoffenwinning, landbouw en de 
bouw van infrastructuur, bijvoorbeeld wegen, een factor die een belangrijke rol kan spelen. In 
iedere gegeven regio of land kan het belang van de een of de andere causale factor 
verschillen.

Naar mening van de Commissie zou een importverbod van tropisch hout uit oerbossen naar de 
EU geen effectieve manier zijn om deze bossen in stand te houden. Deze opvatting wordt 
hieronder verder uitgelegd.

Ten eerste is het moeilijk om de term "oerbossen" precies te definiëren en wordt hij in 
verschillende samenhangen voor verschillende soorten bossen gebruikt. In de algemene zin 
van het woord houdt het door de mens ongestoorde bossen in, maar de bewijsvoering hiervoor 
is moeizaam. Feitelijk bestaan er zelfs voor het Amazonisch woud archeologische sporen van 
menselijke nederzettingen en bosgebruik1.

Ten tweede: terwijl de EU een uitbreiding van beschermde bosgebieden, zoals nationale 
parken ondersteunt, zijn in de ontwikkelingslanden grote gebieden van natuurlijke 
bosbestanden gereserveerd voor de bosproductie. Dus ook wanneer ze ten tijde van hun
bestemming aanzienlijke gebieden van oerbos kunnen bevatten, zullen deze bossen geen 
oerbossen meer zijn wanneer ze leeggekapt zijn, zelfs wanneer ze weer aangroeien. Indien de 
EU haar markt voor deze producten sluit, zou dit indirect de relatieve economische 
aantrekkingskracht van het alternatief gebruik van dit soort bosland verhogen, met name voor 
monoculturen en veeteelt, alhoewel de delfstoffenwinning het waarschijnlijk in ieder geval 
zou winnen van de duurzame bosbouw.

Ten derde zou een algeheel importverbod van tropisch hout uit oerbossen als discriminerend 
en onevenredig worden beschouwd. Discriminerend, omdat een dergelijk verbod niet van 
toepassing zou zijn op hout uit oerbossen in gematigde of noordelijke regio’s, waar gesteld
wordt dat hier ook enkele bossen bedreigd zijn. Onevenredig, omdat een importverbod een 
bot instrument zou zijn: het zou bijvoorbeeld betekenen dat hout uit tropische oerbossen onder 
goed beheer, aantoonbaar bijvoorbeeld middels certificatie door een derde partij, niet in de 
EU toegelaten zou worden. Het zou niet alleen moeilijk zijn om “oerbos”, maar eveneens om 
“tropisch” te definiëren, omdat tropische bossoorten zich niet aan geografische breedtegraden 
houden. 

Eendere argumenten kunnen tegen het voorstel te berde worden gebracht om het gebruik van 
tropisch hardhout in infrastructuurprojecten van de Europese instellingen te vermijden, 
waarbij ook dient te worden opgemerkt dat tropisch hout voor bepaalde inzetten unieke 
technische eigenschappen heeft, bijvoorbeeld voor toepassingen buitenshuis.

De Europese Commissie en de lidstaten van de EU hebben belangrijke stappen ondernomen 
om de EU-vraag voor alle houtsoorten te beïnvloeden, met name door:

 concrete beleidsinitiatieven die uit de in 2006 aangenomen strategie van de 
Europese Unie voor duurzame ontwikkeling voortspruiten, waaronder een richtsnoer voor de 
handel om de koop van duurzame producten te bevorderen en het bewustzijn van de klanten te 
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verhogen om op basis van het beginsel van duurzaam verbruik beter geïnformeerde keuzes te 
maken;

 doelstellingen voor groene openbare aanbestedingen, waarbij een aantal lidstaten, 
waaronder Duitsland, een eigen beleid voor houtproducten uitwerken;

 het afsluiten van vrijwillige bilaterale partnerschapsovereenkomsten met 
houtproducerende landen om ervoor te zorgen dat al hun exporten van houtproducten naar de 
EU afkomstig zijn uit legaal gekapt hout;

 een voorstel voor een EU-verordening die op het moment in de Raad en het 
Europees Parlement ter debat staat, die van degenen die hout en houtproducten op de markt 
van de EU willen invoeren vereist dat ze de oorsprong van het hout controleren en stappen 
ondernemen om het risico van illegaal hout in hun toeleveringsketen te minimaliseren;

 ontwikkelingssamenwerkingsprojecten om het duurzaam bosbeheer te versterken 
en eveneens het potentieel te verhogen om beschermde bosgebieden in ontwikkelingslanden 
in het leven te roepen en te beheren.

De Commissie is van mening dat de constructieve betrokkenheid van alle actoren in de 
toeleveringsketen van hout een grotere kans van slagen zal hebben dan een verbod, dat het 
hout slechts in richting van andere, minder opmerkzame markten zou omleiden.

Hoewel de Commissie de door de indiener geuite bezorgdheid deelt, en aangezien zij, zoals 
bovenstaand beschreven, al verscheidene concrete handelingen heeft ondernomen, is zij niet 
van plan om over de in het verzoekschrift geopperde maatregelen een voorstel in te dienen.


