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Asia Pulp & Paper Group (APP) stopt direct de kap van natuurlijke bossen
• Staking van kap van natuurlijke bossen geldt voor alle leveranciers
• Bescherming van alle bossen, inclusief die op veengronden
• Uitvoering van HCS-checks gepland
• Toepassing van internationale best practice voor rechten van inheemse
volkeren en plaatselijke gemeenschappen
• Onafhankelijke monitoring door ngo’s
JAKARTA, 5 februari 2013 - Asia Pulp & Paper Group (APP) maakt bekend per direct
de kap van natuurlijke bossen in de gehele leveringsketen van de groep in Indonesië te
beëindigen.
Met ingang van 1 februari hebben alle leveranciers van APP de kap van natuurlijke
bossen gestaakt. Onafhankelijk onderzoek gaat gebieden met een hoge
beschermingswaarde aanwijzen, zodat deze kunnen worden beschermd door middel
van een langlopend beheerprogramma.
The Forest Trust (TFT) zal met High Carbon Stock-checks (HCS) bosgebieden
indentificeren. De resultaten van dit onderzoek stelt APP in staat te garanderen dat
toekomstige ontwikkeling van plantages niet meer in bosgebieden plaatsvindt.
APP kondigde deze nieuwe Bosbeschermingsbeleid vandaag aan tijdens de publicatie
van het kwartaalbericht voor het Roadmap voor duurzaamheid: visie voor 2020, dat in
juni 2012 van start ging.
Doelstelling van de Roadmap is om in de gehele leveringsketen van APP de HCVFprincipes (High Conservation Value Forest, ofwel bossen met hoge
beschermingswaarde) in te voeren en een eind te maken aan de kap van natuurlijke
bossen, met als oorspronkelijke einddatum 2015. Met de publicatie van de richtlijn
vandaag is deze mijlpaal bijna twee jaar eerder bereikt.
APP verklaart dat de richtlijnen voor HCVF en HCS per direct gelden voor alle
toekomstige uitbreidingen of ontwikkelingen van zijn zakelijke activiteiten.
De groep heeft externe partijen verzocht om deel te nemen aan een
monitoringprogramma dat ervoor moet zorgen dat deze verplichtingen daadwerkelijk
worden nagekomen.
Teguh Ganda Wijaya, bestuursvoorzitter van de APP Group, zegt: “Deze richtlijn vormt
een belangrijke toezegging en investering door de APP Group. Wij nemen deze
maatregel ten behoeve van de samenleving en de duurzaamheid van onze activiteiten.
Onze hoop is dat onze stakeholders deze richtlijn ondersteunen, ons helpen bij de
uitvoering ervan en andere bedrijven in de sector aanmoedigen ons voorbeeld te volgen.

APP spant zich in om aan de verwachtingen te voldoen die men van ons heeft als
toonaangevende onderneming in de wereldwijde pulp- en papiersector.”
Robin Mailoa, CEO van Sinar Mas Forestry, verklaart: “Sinarmas Forestry verplicht zich
tot volledige implementatie van de nieuwe Bosbeschermingsrichtlijn in onze gehele
leveringsketen. De implementatie vormt een grote uitdaging voor onze leveranciers,
maar ik vertrouw erop dat wij dit, met steun van onze stakeholders in de overheid en
het maatschappelijk middenveld, tot een succes kunnen maken.”
Aida Greenbury, algemeen directeur duurzaamheid bij APP, zegt: “APP heeft zich
vandaag verplicht tot bescherming van alle natuurlijke bossen in zijn toeleveringsketen.
Dit is onderdeel van het plan van de groep ter ondersteuning van de strategie voor
koolstofarme ontwikkeling van de Indonesische regering. De nieuwe
Bosbeschermingsrichtlijn is een verdere stap van onze onderneming in het proces om
als marktleider in de papierproductie uitsluitend grondstoffen uit duurzame aanbouw te
gaan betrekken.”
Scott Poynton, uitvoerend directeur van TFT, licht toe: “De invoering door APP van een
beleid dat een eind maakt aan ontbossing is een stap van niet te onderschatten belang.
APP is de grootste onderneming op het gebied van bosproducten in een zeer gevoelige
regio. Met deze richtlijn heeft APP een leidende positie in de sector ingenomen, wat een
grote ommekeer is gezien de vroegere reputatie van de onderneming. Met de nieuwe
Bosbeschermingsrichtlijn keert APP zich af van de vernietiging van natuurlijke bossen
en erkent de onderneming de rechten van inheemse en plaatselijke gemeenschappen.
Hiermee geeft APP anderen een navolgenswaardig voorbeeld. Er zal nog veel inspanning
nodig zijn om de richtlijn in zijn geheel te implementeren en de vereiste
controlemaatregelen en monitoringprocessen in te voeren, maar de top van APP is zich
hiervan bewust en wij zullen met hen samenwerken om dit te realiseren.”
APP heeft ook toegezegd het beleid ten aanzien van sociale kwesties uit te breiden, met
name voor wat betreft de ‘Vrije, Voorafgaande en Weloverwogen Toestemming’ (FPIC)
van inheemse volkeren en plaatselijke gemeenschappen in gebieden waar nieuwe
ontwikkelingen plaatsvinden.
APP zal overleg houden met ngo’s en andere stakeholders om te garanderen dat de
protocollen en procedures voor FPIC en conflictoplossing voldoen aan de internationaal
erkende best practice.
Momenteel is APP bezig voor de gehele Indonesische leveringsketen in kaart te brengen
in welke gebieden conflictoplossing prioriteit dient te krijgen.
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OVER APP
Asia Pulp and Paper Group (APP) is de handelsnaam van een groep pulp- en
papierproducenten uit Indonesië en China. Samen vormen de ondernemingen van de
APP Group een van de grootste verticaal geïntegreerde pulp- en papierbedrijven ter
wereld, met een gecombineerde jaarlijkse productiecapaciteit voor pulp-, papier- en
verwerkingsproducten van ruim 18 miljoen ton. APP Indonesië en APP China zetten hun

producten momenteel af in meer dan 120 landen op zes continenten. De meeste
productiefaciliteiten van APP hebben een ‘Chain of Custody’-keurmerk van SVLK, LEI en
PEFC.
APP lanceerde in juni 2012 een Stappenplan voor duurzaamheid: visie voor 2020 en in
februari 2013 een Bosbeschermingsrichtlijn. De beide documenten hebben als doel de
groep te helpen bij verdere verbetering van zijn prestaties op zowel milieugebied als bij
de bescherming van biodiversiteit en rechten van gemeenschappen.
Als u meer wilt weten over het ‘Stappenplan voor duurzaamheid: visie voor 2020’,
bezoek dan http://www.rainforestrealities.com of www.asiapulppaper.com.
De Bosbeschermingsrichtlijn van APP kunt u raadplegen op www.asiapulppaper.com.
OVER TFT
TFT werd in 1999 opgericht en is een mondiaal actieve non-profit organisatie die zich
ten doel stelt om ondernemingen te helpen met het op de markt brengen van
verantwoordelijke producten. Dergelijke producten verbeteren de
levensomstandigheden van mensen en respecteren het milieu in alle fasen van hun
levenscyclus. TFT helpt de ruim 90 leden over de hele wereld met het opzetten van
verantwoordelijke leveringsketens, door maatschappelijke en ecologische kwesties in
deze ketens aan te wijzen en te helpen oplossen.
Nadat TFT duidelijke resultaten in toeleveringsketens in de houtindustrie wist te
boeken, heeft de organisatie haar activiteiten uitgebreid naar de sectoren palmolie, leder
en natuursteen. TFT heeft kantoren in 15 landen en is in het veld aanwezig in nog veel
meer landen.
Zie voor meer informatie http://www.tft-forests.org.
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