Bossen best
belangrijk
deel III
In het Vakblad Natuur Bos Landschap
van augustus 2004 (titel: Bossen Best
Belangrijk) berichtten wij over een
door LNV georganiseerde bijeenkomst
waarin de voorgenomen activiteiten van
Nederland tijdens zijn voorzitterschap
van de EC op het gebied van bossen
werden besproken. Het ging om drie
thema’s: het FLEGT-verdrag, de voortgang bij het UNFF en het overleg over
het vernieuwen van het ITTO verdrag.
In het februarinummer 2005 van dit
vakblad is een tussenbalans als voorgedragen door LNV besproken. Op 29
maart jl. heeft LNV de ontwikkelingen
sindsdien toegelicht.
Het United Nations Forum on Forests (UNNF)
tracht te komen tot een mondiaal bossenverdrag met bindende afspraken over duurzaam
beheer. De belangentegenstellingen tussen de
verschillende landen zijn erg groot en het overleg zit muurvast. UNNF5 is mislukt en UNNF6
zal waarschijnlijk slechts komen tot een verdrag dat niet juridisch bindend is. Nederland

blijft het proces volgen, misschien tegen beter
weten in.
Ook de International Timber Trade
Organisation (ITTO) houdt zich bezig met het
verbeteren van het bosbeheer. Voor deze organisatie is het wel gelukt om in januari 2006
een nieuw onderliggend verdrag te sluiten.
Kenmerkend is dat er in de ITTO-vergaderingen gemakkelijker en opener gediscussieerd
kan worden en dat het scala aan onderwerpen
breder is en minder taboes kent. ITTO heeft
een grote rol gespeeld in de discussies over de
implementatie van certiﬁcering. Ook de houtproducerende landen zien langzamerhand in
dat de Europese markt verandert: de klant op
de markt vraagt - soms gestimuleerd door de
overheid - om legaal gekapt, gecertiﬁceerd of
duurzaam geproduceerd hout. En de producent
moet daarop inspelen.
De publiciteit over de Chinaroute (illegaal
tropisch hardhout als buitenlaag op triplex)
heeft reeds klanten gekost. ITTO ﬁnanciert via
zogenaamde donorlanden (de houtconsumerende landen) veel onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten in houtproducerende landen. In
het nieuwe verdrag is ook een sterk verbeterde
procedure voor de beoordeling van aanvragen
afgesproken. Bij de toekomstige beoordeling
van aanvragen worden aspecten als participatie
door de lokale instellingen en ownership door
de lokale overheden en bevolking en dus lokaal
draagvlak, als aandacht voor de dissimilatiestrategie (verspreiding van de resultaten) en als
duurzaamheid na projectbeëindiging meer en
zwaarder gewogen. De slagingskans van een
project en de kansen op het duurzaam gebruik
van de resultaten worden zo meegewogen in de
beoordeling.

advertentie

FLEGT (Forest Law Enforcement, Governance
and Trade) is een actieplan van de EU, gericht
op het weren van illegaal gekapt hout op de
Nederlandse markt als opstap naar duurzaam
gecertiﬁceerd bosbeheer. De kern van dit
plan is het aangaan van bilaterale Partnership
Agreements met belangrijke houtproducerende
landen om deze landen bij te staan met het
verminderen en beëindigen van ecologische
en sociale schade door ongecontroleerde
houtkap en het inkomen uit de houtsector te
vergroten. Nederland heeft in dit programma
een grote bijdrage geleverd en zal dit blijven
doen via het Ministerie van Buitenlandse zaken
en het Ministerie van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit. Het project is en blijft de verantwoordelijkheid van de EU, Nederland levert
technische assistentie.
LNV detacheert een medewerker bij de EU-delegatie in Kuala Lumpur (Maleisië), die zich voltijds kan bezig houden met bossen. Een groot
deel van zijn tijd zal hij besteden aan de voorbereiding van zo’n FLEGT Partnership Agreement
tussen Maleisië en de EU. Er worden zes basisdocumenten opgesteld die in een workshop
in mei in Serawak worden vastgesteld. Deze
documenten betreffen (1) wat betekent FLEGT,
(2) overzicht van stand van zaken over legaal en
illegaal hout in Maleisië, (3) inzicht in de vooren nadelen als basis voor een objectieve besluitvorming, (4) stakeholder participatie, vooral
hoe gaat dit proces in Maleisië met zijn deelstaten en daaraan inherente verschillende opvattingen en tradities verlopen, (5) inventarisatie
van bos acties en afspraken in de omgeving van
Maleisië, (6) inventarisatie van administratieve
procedures in de EU en in Maleisië, inclusief de
onafhankelijke monitoring.
Er is bij het opstellen van deze documenten
een betrekkelijk grote openheid. Onduidelijk
is wel waar precies de minimumeisen liggen
die de EU uiteindelijk stelt. Maleisië ziet door
ontwikkelingen op haar afzetmarkt duurzaam
bosbeheer op zich afkomen en schijnt bereid te
zijn aan stappen in die richting mee te werken.
Nederland heeft voor Maleisië gekozen omdat
er intensieve handelsbelangen bestaan. Andere
landen (Kameroen, Gabon, Ghana) zijn aan
andere EU-landen gekoppeld.
De conclusie kan zijn dat er kleine stapjes vooruitgang worden geboekt, terwijl het bos ras
onder de vooruitgaande voeten verdwijnt.◆
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