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Wereldbank: 

meer dan 90% van 1,2 miljard mensen 
in extreme armoede is op enigerlei wijze 

afhankelijk van bos



¼ van de bossen in 
ontwikkelingslanden is formeel in 
eigendom van bosgemeenschappen 
(FAO)

maar er is nauwelijks economisch rendabele
handel door communities…



Problemen bosgemeenschappen
- Landrechten, kaprechten, oogstrechten, 
handelsrechten
- Illegale kap
- gebrek aan informatie en capaciteit
- Markt toegang (lokaal, regionaal, internationaal)
- overheidsbeleid (concessies etc)



Positieve trends in handel
• steeds meer ‘onbekende’ houtsoorten

• overheden moeten steeds meer tegemoet komen 
aan rechten van bosbewoners (politieke druk)

• verantwoord ondernemen in hout is een 
consumentenvraag (13% FSC in NL)



Kenmerken

- kleine producenten, zonder markt ervaring 
(kwaliteit en kwantiteit)
- commerciële houtsoorten zijn al gekapt door 
grote buitenlandse bedrijven (mahonie, merbau,  
azobé, meranti)
- westerse koper en kleine producent begrijpen 
elkaar vaak niet (culturele verschillen)

ICCO stimuleert professionalisering van kleine 
producenten in de tropen



Doelen ICCO’s bos strategie

• Marktketens van verantwoord geproduceerde 
bosproducten van kleine producenten in het 
Zuiden stimuleren

• Ondersteunen van verandering in de 
bosproducten sector in het Noorden ten behoeve 
van eerlijke en duurzamen handel



Hoe doen we dat in het Zuiden?

• garantstellingen voor leningen
• ondersteuning voor kwaliteitsverbetering zoeken 

(zagen, drogen, etc)
• advisering en ondersteuning bij vraagstukken in 

bosbeheer zoeken (snelle monitoring van biodiversiteit)
• klanten zoeken voor hout
• diversificatie in producten uit hetzelfde bos
• een zuid-zuid leernetwerk opgezet van 7 kleine 

houtproducenten (kennis-uitwisseling)



Samenwerking in Zuidelijke ondersteuning:
• technische ondersteuning 

• LA: Rainforest Alliance CA
• Brazilië: Imaflora
• Indonesië: TFT (in opbouw)
• Afrika: SSC Zweden (in opbouw)
• smallholders: FSC-IC, WWF-I, IIED, Tim Synnott 

• markt: FSC NL, FSC Brazil



Hoe doen we dat in het Noorden?

• FSC en FLO (= Max Havelaar) : FSC Fair Trade
• Goed Hout verdient beter: beleidsbeïnvloeding voor 

een goed aanbestedingsbeleid van de overheid
• flankerend beleid voor goed hout 
• i.s.m. FSC-NL ondersteuning voor sociale 

certificering aan bedrijven met concessies
• ICCO is deel van de illegaal hout coalitie in NL en EU



ICCO’s rol met Forescom en Burgland
‘olie tussen de raderen’ 

- vertaler, Spaans – NL en ook in culturen
- aanjager als er gecommuniceerd moet worden
- probleemoplosser 
- technische en financiële ondersteuning



Soortgelijke projecten met:

• Unilever, SDI en SAMFU (allanblackia, Liberia)
• Reef en CIEFE (voorlichting certificering, Kameroen)
• Best Wood, Larenstein en SNIC (parket, Kameroen)
• Precious Woods en AVIVE (oliën en zeep, Brazilië)



En of we dat naar tevredenheid doen laten 
we graag over aan het oordeel van onze 
samenwerkingspartners. 

Bijvoorbeeld Forescom en Burgland!



Dank voor uw aandacht !

gemma.boetekees@icco.nl


