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WAGENINGEN - Ondanks alle inspanningen is het percentage duurzaam geproduceerd tropisch hout met 
een keurmerk dat op de Nederlandse, maar vooral op de Europese markt verschijnt nog altijd laag. In 2020 
bedroeg dat Europese percentage nog geen 30 procent. Het initiatief Fair & Precious (F&P) van de keur-
merk-overkoepelende organisatie ATIBT werkt er hard aan om dat percentage te verhogen. 

Tropisch hout heeft in veel landen 
nog steeds een negatief imago, 
omdat het geassocieerd wordt 
met ontbossing. Echter, dat het ge-
bruik van aantoonbaar duurzaam 
geproduceerd en dus FSC- en 
PEFC- gecertificeerd hout juist bij-
draagt aan bosbehoud en het sti-
muleren van duurzaam bosbeheer 
is veel minder bekend. Om juist de 
positieve kanten van het gebruik 
van duurzaam geproduceerd hout 
te benadrukken, is het F&P pro-
gramma in het leven geroepen.

Centraal-Afrika
Het Fair & Precious programma is 
een initiatief van  de International 
Tropical Timber Technical Associ-
ation (ATIBT), dat weer nauw 
 samenwerkt met de European 
Sustainable Tropical Timber Coali-
tion (STTC). ATIBT richt zich met 
name op het Congo-bekken in 
Centraal-Afrika. Slechts 18 pro-
cent van de ruim 52 miljoen hec-
tare productiebos in die regio is 
voorzien van FSC- of PEFC-gecer-
tificeerd duurzaam bosbeheer 
(SFM) of legale certificatie, zoals 

OLB, TVL en LegalSource. Het 
F&P programma heeft als doel om 
dit percentage in versneld tempo 
te verhogen. 

Fair & Precious werd in 2018 ge-
lanceerd met de steun van Duitse 
(KfW) en Franse (AFD) ontwikke-
lingsbanken. Het programma richt 

zich met bewustmakings- en com-
municatieacties op de bescher-
ming en duurzame ontwikkeling 
van deze Centraal-Afrikaanse bos-
sen. F&P moedigt duurzame aan-
kopen aan en wil FSC- en PEFC-
gecertificeerde bedrijven in de 
spotlights zetten. 

Probos
Probos werd door ATIBT benaderd 
om onder andere de (Engelstalige) 
F&P-nieuwsbrief te verzorgen en 
de PR voor haar rekening te ne-
men. “ATIBT had dat ook aan een 
persbureau kunnen vragen, maar 
wij hebben net iets meer kennis 
van de inhoudelijke kant en de ac-

tuele thema’s binnen het verduur-
zamingsverhaal. Als Probos steu-
nen wij de doelen die ATIBT met 
het F&P programma nastreeft, 
namelijk duurzame en gecertifi-
ceerde houtoogst, als middel om 
duurzaam bosbeheer en bosbe-
houd te stimuleren en om de vraag 
naar en de omzet van gecertifi-
ceerd hout te verhogen. Tropisch 
hout wordt toch nog altijd geasso-
cieerd met illegale kap. Wij wer-
ken er hard aan om te laten zien 
dat houtoogst en gecertificeerd, 
duurzaam bosbeheer uitstekend 
samen kunnen gaan en helpt om 
bossen hun waarde te geven”, zegt 
Probos-directeur Mark van Ben-
them, die direct uitlegt dat Fair & 
Precious geen nieuw keurmerk is. 
“F&P is een overkoepelende initia-
tief. We zijn keurmerkonafhanke-
lijk en willen uit de stammenstrijd 
tussen bijvoorbeeld PEFC en FSC 
blijven.” Op dit moment telt de En-
gelstalige nieuwsbrief zo’n 2500 
adressen waarvan circa driekwart 
in Europa.

Uitgangspunten
ATIBT werd in 1951 opgericht op 
verzoek van de Voedsel- en Land-
bouworganisatie van de Verenigde 
Naties (FAO) en de Organisatie 
voor Economische Samenwerking 
en Ontwikkeling (OESO). Ten dien-
ste van de sector ‘tropisch hout’ 
van het bos tot de eindverbruiker 
speelt de vereniging een rol in de 
uitvoering van internationale pro-
jecten die gericht zijn op een duur-
zaam en verantwoord beheer van 
tropische bossen. 

Van Benthem: “Het Fair & Preci-
ous programma van ATIBT zag in 
2018 het levenslicht. In dat pro-
gramma werden tien uitgangspun-
ten opgenomen waaraan goed en 
duurzaam bosbeheer moet vol-
doen, zoals het bosbestand be-
houden door minder te oogsten 
dan de natuurlijke bijgroei, de leef-
ruimte van de fauna verzorgen en 
behouden en het opzetten van an-
ti-stroperijprogramma’s. Ook is er 
aandacht voor het welzijn van de 
bevolking en het ter plaatse opzet-
ten van opleidingen in de bosbouw 
en houtberoepen. 

Het programma stelt zich verder 
tot doel om de lokale economieën 
te stimuleren middels investerin-
gen in de houtverwerkende indus-
trie, om toegevoegde waarde te 
creëren. Deze uitgangspunten 
sluiten in grote lijnen aan bij die 
van PEFC en FSC. We hebben dan 
ook een letter of support van FSC 
en PEFC, waarmee zij onze doel-
stellingen onderschrijven.“

Covid 19
Het Fair & Precious programma 
richt zich met name op de beslis-
sers in de markt, bijvoorbeeld ar-
chitecten en woningbouwvereni-
gingen. Een mooi voorbeeld is de 
betrokkenheid van F&P bij de 
strijd tegen Covid 19 van de aange-
sloten bosbeheerders. Sinds het 
begin van de crisis zijn er verschil-
lende gezondheidsmaatregelen en 
lokale initiatieven georganiseerd 
om werknemers te beschermen 
en de activiteiten van de houtin-
dustrie in het Congo-bekken in 
stand te houden. De kern van de 
activiteiten is een oproep tot be-
wustwording om de duizenden 
werknemers van de aangesloten 
bedrijven en hun gezinnen te infor-
meren, te onderwijzen en te be-
schermen in deze strijd tegen de 
pandemie. 

Toekomst
Dat de focus voor wat betreft het 
programma op dit moment vooral 
op het Centraal-Afrikaanse Con-
go-bekken ligt, heeft alles te ma-
ken met de Duitse en Franse fi-
nanciers van het project. Van Ben-
them: “Je kunt het Fair & Precious 
programma als een project zien 
met als doel het imago van duur-
zaam gecertificeerd hout uit het 
Congo Bekken te promoten. Dat 
betekent dus dat het eindig is. 
Maar F&P wil verder. Bedrijven die 
aan de voorwaarden voldoen kun-
nen partner van F&P worden. 
Daarmee kunnen ze profiteren van 
een aantal voordelen, maar leve-
ren zij ook een financiële deelne-
mersbijdrage aan het programma. 
Daarmee kan F&P zichzelf moge-
lijk op termijn bedruipen. Ook 
wordt er samenwerking gezocht 
met gelijkgestemde organisaties, 
zoals STTC, waarmee ook de geo-
grafische scope wordt uitgebreid. 
Het uiteindelijke doel van ATIBT is 
duurzaam bosbeheer in alle tropi-
sche bossen wereldwijd.” 
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Fair & Precious focust op Congo-bekken
Speerpunt van het Fair & Precious-programma is het Congo-bekken in Centraal Afrika.

Het uiteindelijke doel van ATIBT is duurzaam bosbeheer in alle tropische bossen wereld-
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“Het uiteindelijke doel van ATIBT 
is duurzaam bosbeheer 

in alle tropische bossen wereldwijd.”
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