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‘HOUT MOET ZONDER TWIJFEL LEGAAL ZIJN’

Met een Ingezonden Brief reageert 
John de Haan, eigenaar van Duur-
zaam Hout in Dalfsen, op het thema-
artikel Duurzaam & Legaal in de vo-
rige editie van Houtwereld (nr. 5, 17 
april 2020). “Het artikel inspireerde 
mij om de pen te pakken en een aan-
vulling erop te schrijven. Er is sinds 
een aantal jaren namelijk weer een 
toename van houtstromen met twij-
felachtige oorsprong die om een re-
actie roept”, aldus de ondernemer.

“onze activiteiten in gabon als bosexploi-
tant en industrieel producent, als ook im-
porteur van gecertificeerd hout (met tlV-
legaliteitscertificaat en FSC-duurzaam-
heidslabel) voor de grond-, wegen- en 
waterbouw, geven mij de mogelijkheid 
iets te vinden van de houtstromen vanuit 
west-afrika naar antwerpen.
de afgelopen vijftien jaar is de invloed van 
europese bedrijven in afrika enorm afge-
nomen.
azië richtte zich in de zoektocht naar 
grondstoffen meer en meer op afrika en 
heeft nu ongeveer 70% van de houtstro-
men in gezaagd product en 90% van het 
rondhout in handen. 
Veel zowel grote (staats)bedrijven als 
kleine producenten zijn actief in alle levels 

van productie: van bosexploitatie, zage-
rijen en fineerfabrieken tot kant-en-klare 
meubels. Zij exporteerden hun producten 
voornamelijk naar hun thuismarkten.

VALSE CONCURRENTIE
in azië stagneerde de markt de achterlig-
gende jaren enorm en zijn er houtstromen 
ontstaan van, voor ons europeanen, 
veelal onbekende leveranciers. Voor wat 
betreft de gww-markt zijn dat veelal een-
zijdige, relatief korte specificaties die lijken 
op wat deze leveranciers gewend waren 
te produceren. deze goederen worden 
veelal in azobé maar ook okan en andere 
houtsoorten naar europa verscheept.
een deel van dit hout wordt verzaagd uit 
stammen afkomstig uit ‘vente de coups’. 
dit zijn kortstondige kapvergunningen 
zonder verdere verplichtingen en met een 
laag belastingregime. Serieuze producen-
ten in Kameroen hebben last van deze 
valse concurrentie van bosexploitanten 
die niet duurzaam werken.
de laatste jaren zijn veel van dergelijke 
kapvergunningen uitgegeven en door het 
vluchtige van het systeem blijken deze 
houtstromen zeer lastig te controleren. de 
uiteindelijk verscheepte producten, met 
als sterkste verkoopargument een lage 
prijs, vertegenwoordigen sinds 2018 dui-

zenden kuubs en hebben een grote nega-
tieve impact op de markt. de vermarkting 
van deze producten gebeurt vaak zeer 
agressief met marktbrede mailings gericht 
aan importeurs tot kleine houthandelaren 
en hoveniers.
deze nieuwe leveranciers zijn doorgaans 
niet gewend aan de eutr-wetgeving, 
wat de importeurs van hout van deze pro-
ducties aanleiding zou moeten geven 
voor duidelijke mitigerende maatregelen.

LEGALE HOUTSTROMEN
Persoonlijk ben ik groot voorstander van 
geverifieerde houtstromen, die dus jaarlijks 
door externe onafhankelijke organisaties 
worden gecontroleerd en goedgekeurd. 
dit neemt ook bij leveranciers en vooral 
importeurs eventuele twijfels weg over de 
legaliteit van hout voor de europese markt. 
een dergelijke aanpak versterkt het due 
diligence-systeem (ddS) van elke impor-
teur en maakt controles van de nVwa 
stukken eenvoudiger en minder tijdrovend. 
daarnaast worden leveranciers aangemoe-
digd tot het ontwikkelen en behalen van 
een legaliteitscertificaat, want ook zij zitten 
niet te wachten op meerdere audits per 
jaar voor verschillende klanten.
we hebben soortgelijke ontwikkelingen 
gezien bij het eisen van aantoonbaar le-
gale houtstromen in gabon. het belang-
rijkste gevolg is dat illegale houtstromen 
zullen stagneren en minimaliseren.

GEWELDIGE KANS
importeurs hebben mijns inziens de ver-
antwoordelijkheid deze cruciale rol serieus 
te nemen en te zorgen dat het door hen 
geïmporteerde hout zonder twijfel legaal 
is.  
het is natuurlijk belachelijk dat er een dis-
cussie over de legaliteit van ons product 
is. dat staat de ontwikkeling en promotie 
van onze producten ernstig in de weg. 
we hebben met thema’s als circulair en 
Co2-neutraal bouwen een geweldige 
kans onze producten te promoten. laten 
we die kans benutten!”

John de Haan, Duurzaam Hout BV / 
 Somivab Gabon
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