
Teak uit Myanmar is als houtsoort niet 
te kloppen. Van nature is het bestand 
tegen weer, wind en zeezout. Dat maakt 
teak bijvoorbeeld uitermate geschikt voor 
gebruik als dekdelen op dure jachten.

Het natuurlijke groeigebied van de 
teakboom (Tectona grandis) is Zuid- en 
Zuidoost-Azië. We hebben het dan over 
Myanmar, India, Vietnam, Thailand, Laos 

en Cambodja. Op Java wordt teak ook 
geteeld op plantages. 

De hoogte en diameters van teakbo-
men zijn sterk afhankelijk van de groei-
plaats en de bodemgesteldheid. Myan-
mar gaat aan kop met de meest gun-
stige omstandigheden. Teakbomen die 
daar groeien zijn het hoogst, hebben de 
dikste diameters en hun stammen zijn 

takvrij. Met als resultaat noestvrij hout 
dat meestal egaal van kleur is.

JURIDISCHE PROCEDURES
Roelof Dirk Brouwer, eigenaar-direc-

teur van Mercura Trade & Services in 
Roelofarendsveen, importeert sinds 2009 
teakhout. Eerst via derde landen in Azië 
en vanaf 2016 uit het producerende 
land, Myanmar, zelf. “Ik ben ernaartoe 
gereisd, mede om te controleren of volle-
dig wordt voldaan aan het vereiste zorg-
vuldigheidsstelsel. Due diligence dus.”

Sinds 2018 betrekt hij Myanmarees 
teakhout uit EU-lidstaat Tsjechië. Daar 
werkt Brouwer samen met de zelfstan-
dige importeur Fairwind Trading die ‘aan 
alle door de Tsjechische overheid ge-
stelde voorwaarden voldoet’. “Door het 

HANDELAREN ONEENS 
MET DE NVWA
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TEAK UIT MYANMAR

D U U R Z A A M

nederlandse importeurs van teak uit Myanmar claimen dat de regering daar 

voldoende maatregelen treft om duurzaam bosbeheer en houtproductie te 

garanderen. De nVWA gelooft daar niets van en treedt hard op. Want 

Myanmarees teak zou niet voldoen aan de Europese Houtverordening (EUTR). 

Voor miljoenen euro’s aan hout is in beslag genomen bij de importeurs.
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Boogaerdt Hout hoopt in 2021 

teak met PEFC-certificaat op 

de markt te brengen.
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inschakelen van een onafhankelijk verifi-
catiebureau toetst men of de wet- en re-
gelgeving uit Myanmar is toegepast. Uit 
de dossiers blijkt dat sprake is van recht-
matige, duurzame kap.”

Brouwer laat documenten zien van de 
Myanmarese overheid en dossiers met 
tekeningen van bosgebieden, die exact 
aangeven welke bomen worden gekapt 
en vervangen door nieuwe aanplant. “De 
basis voor ons handelen is de Europese 
Houtverordening uit 2013 en als één van 
de weinige importeurs voldoen wij aan 
alle eisen. De wil ontbreekt echter om de 
wettelijke toegang binnen de Europese 
Unie te fiatteren. Dat ik naar Tsjechië ben 
gegaan, komt doordat de nederlandse 
Voedsel en Waren Autoriteit (nVWA) in 
2018 niet bereid was om ons dossier, in 
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samenhang met een bezoek van con-
trole-instantie Double Helix, te beoorde-
len. Terwijl dat wel een verplichting uit de 
Houtverordening is.”

Hij vervolgt: “Het bosonderzoek over 
het kapjaar 2014-2015, waarop wij ons 
baseren, is afgerond. De nVWA wenst 
echter uitsluitend via juridische procedu-
res te communiceren. De Voorzieningen-
rechter stelt dat het hout uit het gebied 
komt waarvoor sinds 2016 een kapver-

NVWA: ‘IMPORT VOLDOET NIET AAN EUTR’
De nVWA controleert of hout voldoet aan de EU-regels. Bijvoorbeeld of voor 
de handel bestemd hout niet illegaal is gekapt. “Marktdeelnemers moeten 
garanties geven over de legale herkomst. De nVWA inspecteert ook bedrij-
ven die hout importeren uit Myanmar. Daarbij nemen we de gezamenlijke 
EU-openbare conclusies mee. Ook gebruiken wij informatie uit de landen-
overzichten, opgesteld door de Europese Commissie voor marktdeelne-
mers”, aldus een woordvoerder.
“Tot op heden is de EU-brede conclusie dat importen vanuit Myanmar niet 
aan de Europese Houtverordening voldoen. Dit blijkt ook uit gerechtelijke uit-
spraken. Het is wel zo dat de situatie in veel houtproducerende landen, 
waaronder Myanmar, dynamisch is. Bij iedere partij die op de markt wordt 
gebracht, moet de marktdeelnemer kunnen aantonen dat dit in overeen-
stemming met de EUTR is gebeurd.”

bod geldt, maar de rechtmatige kap ver-
wijst naar oogstjaar 2014-2015. geen 
match dus.” 

DIVERSE INVALLEN
na fysiek laboratoriumonderzoek en 

hercontrole van alle documenten door 
een door de EU-Expert group aange-
stelde autoriteit, verklaart de Tsjechische 
douane in 2019 dat het Myanmarese 
hout volgens wettelijk protocol mag deel-

De bekendste toepassing van teak: 

dekdelen (Bloemen de Maas).

<< DNA-analyse in het bos 

van Myanmar (Boogaerdt).
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nemen aan het legale vrije verkeer van 
goederen binnen de EU. Toch volgen 
eind 2019 invallen op diverse locaties. 
Ook voor het woonhuis van Roelof Dirk 
Brouwer in Roelofarendsveen staan dan 
veertien politiemensen die een inval 
doen.

Hij noemt het misbruik van de toe-
zicht- en opsporingsbevoegdheid en dus 
van de machtspositie die de nVWA 
heeft. “Het is van de zotte dat ze mij als 
crimineel neerzetten, terwijl ik alles op de 
nette manier doe. Zij kennen mijn casus. 

Wij zijn als belangrijke partij nooit door 
de EUTR-Expert group gehoord, kenne-
lijk is die niet in oplossingen geïnteres-
seerd. Zij vinden dat op dit moment geen 
casussen bekend zijn die voldoen aan de 
Europese Houtverordening!”

GEEN WAARHEIDSVINDING
Volgens Brouwer heeft de nVWA geen 

verstand van de lokale bosbouw en de 
bijbehorende ambachtelijke bedrijfstak. 
Bovendien heeft geen enkele vertegen-

woordiger Myanmar bezocht. “De nVWA 
plaatst zichzelf boven de wet en is er 
slechts op uit deze industrie in een 
kwaad daglicht te plaatsen door con-
stant misbruik te maken van emotionele 
factoren die dit dossier beheersen. Met 
steun van juristen van milieuorganisaties 
worden de laatste jaren vernietigende 
rapporten geschreven met valse aantij-
gingen die slecht zijn te verdedigen. De 
dialoog ontbreekt en de waarheidsvin-
ding wordt steeds terzijde geschoven.”

Roelof Dirk Brouwer, die een dagtaak 
heeft aan zijn gevecht tegen de overheid, 
vindt het kwalijk dat een organisatie van 
milieuactivisten is ingeschakeld om hem 
er - wat zijn dossier betreft - in te luizen. 
“Het uiteindelijk doel is deze sector te 
vernietigen.”

‘PEFC IS HET ANTWOORD’
Ook bij Boogaerdt Hout in Krimpen aan 

de Lek zijn invallen gedaan en partijen 
teakhout in beslag genomen. Het Open-
baar Ministerie verdenkt het bedrijf ervan 
‘fout hout’ te verhandelen. De officier van 
justitie vindt zelfs dat ‘houthandel Boog-
aerdt bekend is met de onmogelijkheid 
van legale teakinvoer uit Myanmar’.

Boogaerdt Hout is al bijna honderd 
jaar actief in Myanmar, lobbyt al onge-
veer dertig jaar voor duurzaam gecertifi-
ceerd bosbouwbeleid in Myanmar en 
denkt dat PEFC-certificering het ant-
woord is. “In 2017 is het ons gelukt 
PEFC-vertegenwoordigers in contact te 
brengen met belanghebbenden van de 

‘NVWA PLAATST 
ZICHZELF BOVEN 
DE WET’
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VERWERKER: ‘TEAK LOCKDOWN’
Een anonieme toeleverancier van teakhouten dekdelen aan de jacht- en scheepsbouw (naam be-
kend bij de redactie) vraagt zich retorisch af hoe je de teakverwerkende branche kunt wurgen?
“Al vele jaren verwerken wij teakhout en andere houtsoorten in ons bedrijf voor jachtbouw en an-
dere luxe toepassingen. Tot grote tevredenheid van opdrachtgevers en leveranciers. gezien de prijs 
van het hout en de jarenlange ‘commotie’ omtrent Myanmar gaan wij daar uiterst secuur mee om. 
En onze afnemers ook. Wij repareren en restaureren zelfs dat het een lieve lust is!”
“Begin april hoorden wij van onze leverancier na een bestelling dat ze ‘niet konden leveren’. Dat 
vonden wij heel vreemd, maar na enig vragen begrepen wij dat er ‘een probleem was’. Het klonk 
allemaal erg merkwaardig. Ja, zelfs geheimzinnig. Want er lag volop voorraad! Het leek wel een 
Teak Lockdown. Wij moesten dus uitwijken naar een andere leverancier. De leveringen verliepen 
vakkundig en keurig, zo ook onze vlotte betalingen.”
Hij vervolgt: “Ruim een half jaar later kregen wij ook hier plotsklaps te horen dat ze niet konden le-
veren. Alweer geheimzinnigheid alom. In het geruchtencircuit hoor je ‘nVWA’, maar dan vragen wij 
ons af: moet zoiets dan zes maanden duren? En waarom horen klanten dan niets, ook niet van de 
nVWA? Want voor een verkeerde fopspeen, loslatend plastic onderdeeltje of besmette kipfilet wor-
den wél landelijke advertenties geplaatst.”
“Als een bedrijf of branche iets fout heeft gedaan, is onze mening dat vlotte duidelijkheid stinkende 
houtwonden voorkomt. Want die zijn er, dankzij het wereldwijde teakbeleid waaraan de overheid in 
de EU debet is. Hoewel de oorzaak niet ligt bij de eindverwerker, is die wel de dupe. Alweer...”

De situatie in veel houtproducerende landen, waaronder Myanmar, is dynamisch.
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huidige Myanmarese overheid. Ook ging 
een project van start met steun van de 
Prince Albert II of Monaco Foundation, 
een stichting die zich bekommert om het 
milieu”, vertelt Eric Boogaerdt.

CHAIN OF CUSTODY
In dit project steunt PEFC de overheid 

van Myanmar met het internationaal 
laten accrediteren van haar eigen 
 MTLAS-legaliteitssysteem, het Myanmar 
Timber Legality Assurance System. 
“Door COVID-19 lopen we iets achter. 
Ons streven is echter om komend jaar 
als eerste nederlandse importeur PEFC-
gecertificeerd teak op de markt te bren-
gen. Aan de hand van DnA-analyse heb-
ben wij de Chain of Custody van een 
proefpartij teak van zagerij tot stronk 
weten te controleren. Daardoor weten wij 
zeker dat dit hout voldoet aan de Euro-
pese regelgeving.”

Eric Boogaerdt: “In de concessie waar 
de proefpartij vandaan komt, zijn in totaal 
300 stammen gekapt en 900 bomen 
weer aangeplant, geheel volgens de 
richtlijnen van het Myanmar Selection 
System. Dit MSS dateert van 1855, han-
teert een kapcyclus van 30 jaar en is we-
reldwijd een voorloper in duurzaam bos-
beheer. Het produceert zo’n dertig veelal 
handgeschreven documenten per stam: 
van bos tot aan export.”

Mede door steun van PEFC en met 
behulp van de hedendaagse techniek 
heeft Myanmar al deze documenten digi-
taal opgeslagen in de cloud. “Hierdoor is 

elke stam die de Myanmar Timber Enter-
prise sinds 2018-2019 heeft gekapt, 
voorzien van een QR-code. De stam is 
dus traceerbaar.”

ANDERS INTERPRETEREN
Volgens Eric Boogaerdt is er echter 

geen consensus tussen alle lidstaten van 
de EU met betrekking tot de Europese 
Houtverordening. Zo meent Italië dat My-
anmar stappen zet in de goede richting. 
In 2017 adviseerde Italië teak-importe-
rende bedrijven om rechtstreeks zaken 
te doen met Myanmar. Dit in tegenstel-
ling tot de nVWA, die de EUTR anders 
interpreteert.

“We moedigen de ontwikkelingen in 
Myanmar aan en zouden graag willen dat 
de nederlandse overheid ons daarin 
steunt. Het kost nu eenmaal veel tijd en 
geld om een land met circa vijftig jaar 
achterstand te laten voldoen aan de he-
dendaagse standaard. Maar ze doen 
zeker hun best”, aldus Eric Boogaerdt.

In een interview met het FD gaf Boog-
aerdt Hout onlangs voorzichtig opening 
van zaken. “Omdat deze zaak aandacht 
verdient”. Directeur Cees Boogaerdt wijst 
erop dat zijn bedrijf behoedzaam moet 
opereren, omdat de zaak onder de rech-
ter is. Een verkeerde escalatie kan de 
zaak schaden, mede door het politieke 
belang dat die heeft gekregen. “De ne-
derlandse overheid vindt Myanmar te 
corrupt om zaken mee te doen, maar het 
nederlandse ministerie van Landbouw is 
daar wel volop actief.” <<
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WORLDWOOD STAAKT ACTIVITEITEN
De bekende teakspecialist Worldwood in Bleiswijk 
valt buiten de recente deal tussen moederbedrijf 
Woodimex group en TABS Holland in Zaandam (zie 
pag. 6 in deze uitgave). TABS is sinds 9 november 
eigenaar van groothandel Woodimex International, 
houthandel Maasstad Hout & Plaat en het vastgoed 
op het ruim 38.000 m² grote bedrijfsterrein. Wel 
maakt het personeel van Worldwood deel uit van de 
groep van 22 werknemers die in de overname zitten.
Hoewel TABS Holland ook alle houtvoorraden heeft 
overgenomen, geldt dat niet voor het opgeslagen 
teak. Daar is of wordt dus een andere koper voor 
gevonden.
Ondernemer Ronald van Buren beschikte met 
Worldwood over de grootste teakvoorraad van Eu-
ropa. Jacht- en scheepsbouwers en andere klanten 
hadden er uitgebreide keuze uit allerlei afmetingen 
en kwaliteiten. De internationaal opererende impor-
teur en handelaar werd in 1965 opgericht door Al-
bert van Buren. Hij was tot 1992 directeur-eigenaar, 
waarna zoon Ronald hem opvolgde.

Controle van de 

Chain of Custody van 

een proefpartij teak, 

van zagerij tot stronk 

(Boogaerdt).
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