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Europese Hout
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‘Geleuter over EUTR’ is een uitspraak die regelmatig te horen is 
in de houtsector. Hiermee wordt een bepaald gevoelen rondom 
de nieuwe Europese Houtverordening kenbaar gemaakt. Sinds 
3 maart 2013 is deze Europese wet van kracht geworden in alle EU 
landen. Dit artikel beschrijft de achtergronden en bedoelingen van 
deze wet. Ook wordt aangegeven wat de verplichtingen inhouden 
en welke betekenis die hebben voor de verschillende functies in 
de keten: van bos tot eindgebruiker. Onduidelijkheden en knel
punten rondom de implementatie van deze wet komen ook aan 
bod. De verhouding tussen duurzaamheid en legaliteit komt ten 
slotte aan de orde, in een meer beschouwende paragraaf. Dat de 
wet invloed heeft op de sector is onmiskenbaar. Dat er iets veran
deren zal, is voor iedereen duidelijk. De tijd zal leren hoe een en 
ander daadwerkelijk zal uitpakken.

Waarde van bossen
Bossen bevatten een enorme biodiversiteit: 80% van de planten- en dieren-
soorten zijn direct afhankelijk van het woud. En dan hebben we het nog niet 
eens over de niet-ontdekte soorten. Het wereldwijde bosareaal bedraagt circa 
30% van het aardoppervlak. Hier leven bedreigde soorten zoals de jaguar en 
de Afrikaanse bosolifant, maar ook talloze vogels en de kleinste insecten (zie 
afbeelding 1).

Afbeelding 1. Meer dan de helft van alle bekende planten en dieren leeft in een tropisch 
regenwoud zoals dit bos in het Amazonegebied. Foto: Precious Woods Europe

Bossen zetten CO2 om in O2 (zuurstof) gedurende het groeiproces, met 
gezuiverde en gezonde lucht als gevolg (zie afbeelding 2). De dichte begroei-
ing beschermt tegen fel zonlicht en hevige regenval. De sterke wortelgroei 
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zorgt ervoor dat de grond bij elkaar gehouden wordt en niet wegspoelt. In 
de strijd tegen overstromingen en bodemerosie zijn bossen onmisbaar.

Afbeelding 2. Schematische weergave van het proces van fotosynthese. Schema: Innovita

Tropische bossen leveren de samenleving talloze nuttige producten op, zoals 
chemische stoffen voor de industrie (bijvoorbeeld voor cosmetica). Ten min-
ste 25% van de werkzame stoffen in de gangbare medicijnen is afkomstig uit 
het tropisch regenwoud. En dat is nog maar het begin. Het werken met hout 
is al een eeuwenoud gebruik.
Naar schatting één miljard wereldburgers zijn voor hun dagelijks levens-
onderhoud afhankelijk van bos (zie afbeelding 3). En dat zijn over het 
algemeen gesproken niet de meest welvarende medeburgers. Het is dan ook 
begrijpelijk dat het als onze taak wordt gezien om zorgvuldig met de bossen 
om te springen.

Afbeelding 3. Veel mensen zijn voor hun dagelijks levensonderhoud afhankelijk van bossen. 
Foto: Van den Berg Hardhout

hoge waarde voor huidig en toekomstig nut
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Actualiteit
Helaas is het niet zo dat het belang en de waarde van bossen vanzelf voor de 
bescherming van bossen zorgt. Ontbossing is nog steeds aan de orde van de 
dag (zie afbeelding 4). Ondanks de inzet van bedrijven en organisaties blijft 
het van groot belang om aandacht te vragen voor dit onderwerp.

Afbeelding 4. Conversie van landgebruik: hier ontbossing in Zuid-Amerika ten gunste van 
sojaplantages. Foto: Precious Woods Europe

Er zijn diverse problemen in bossen, waarbij in het bijzonder de tropische 
gebieden de meeste zorg geven:
– Corruptie. In veel (tropische) brongebieden zijn corruptie en een beperkt 

functionerend overheidsapparaat een groot probleem. Wetgeving kan nog 
zo goed ingericht zijn, zonder handhaving en betrouwbare controle kan er 
nog van alles mis gaan.

– Economische ontwikkeling. Veel mensen in tropische bronlanden kunnen 
maar nauwelijks in hun dagelijks levensonderhoud voorzien. Daarom 
vinden er allerlei praktijken plaats die niet wettig zijn en ontstaat een sfeer 
waarin corruptie goed kan gedijen.

– Bossen hebben in de perceptie van veel mensen weinig waarde. In de beleving 
van veel mensen in tropische bronlanden bestaat het grootste gedeelte 
van de wereld uit bos. Bovendien heeft het bos slechts een zeer beperkte 
economische waarde. Dat betekent dat andere vormen van landgebruik 
economisch interessanter zijn. Zo zijn de steeds maar groeiende arealen 
plantages te verklaren: soja in Zuid-Amerika bijvoorbeeld en Palmolie in 
Indonesië.

Houtsector en milieubeweging
Als gevolg hiervan is het percentage producten uit dergelijke landen dat niet 
voldoet aan de wetten van het eigen land (waarbij het witwassen als onvol-
doende wordt beschouwd) vrij hoog. Op die manier is het altijd onzeker of 
de producten werkelijk legaal zijn. Dat gaat dus verder dan alleen ‘legaliteit 
op papier’. Al jaren legt de milieubeweging daarom de vinger bij de risico’s 
op illegaal gekapt hout uit tropische en andere herkomstgebieden. Terecht 
zijn deze zorgen aanhoudend geagendeerd. Deze signalen zijn – zij het niet 
zo snel als wenselijk – opgepakt door de houtbranche. De eerste importeurs 
(al dan niet met bos) en houtindustrieën in Nederland begonnen in de 
tweede helft van de jaren 1990 met het importeren en verwerken van FSC-
gecertificeerd hout (zie afbeelding 5).

controle op legale herkomst kan erg lastig zijn
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Afbeelding 5. FSC-gecertificeerd tropisch hardhout is inmiddels volop verkrijgbaar in Neder-
land. Foto: Innovita/Van den Berg Hardhout

Het FSC-keurmerk geniet brede steun van de milieubeweging en kan gezien 
worden als een geaccepteerde oplossing voor de geschetste problematiek. 
Daarnaast ontstaan diverse alternatieve keurmerken, zoals het houthandels-
keurmerk ‘Keurhout’ en later het keurmerk PEFC. Ondanks verschil van me-
ning over de waarde en kwaliteiten van de verschillende systemen, groeien 
twee systemen uiteindelijk door: FSC en PEFC, waarbij PEFC vooral sterk is 
in de ‘gematigde streken’ en FSC ook in de kwetsbare tropische gebieden 
voet aan de grond krijgt. Inmiddels heeft circa 170 miljoen hectare wereld-
wijd het FSC-certificaat en circa 240 miljoen hectare het PEFC-certificaat 
(volgens de websites pefc.org en fsc-info.org, bekeken op 21 maart 2013). Zie 
verder tabel 1 voor meer informatie.

Tabel 1. Miljoenen hectares gecertificeerd bos per regio; PEFC is inclusief 
het MTCS-hout

Regio Europa NoordAmerika ZuidAmerika Afrika ZuidoostAzië Totaal

FsC 71 70,5 12,4 7,2 9,3 170,4
pEFC 79 143,2 3,1 0 14,6 239,9
Totaal 150 210,7 15,5 7,2 23,9

In Nederland hebben 1347 bedrijven een FSC chain-of-custody certificaat, 
455 bedrijven hebben een PEFC-certificaat en daarnaast zijn er heel wat 
bedrijven die (ook) werken met legaliteitssystemen, zoals OLB en dergelijke. 
Dat is dan de charme van de houtsector: als we eenmaal om zijn, gaat het 
ook heel massief en degelijk.
De internationale houthandel in Nederland en Europa speelt inmiddels 
steeds meer in op duurzaamheid. Na de millenniumwissel is de groei van het 
aandeel duurzaam geproduceerd hout goed van de grond gekomen. Neder-
land speelt daarin een toonaangevende rol en dat is zeker een compliment 
voor de houtindustrie. Desondanks bestaan er nog steeds grote zorgen, zeker 
wanneer de bossendiscussie globaal wordt bezien. Goed beschouwd wordt 
slechts een paar procent van alle tropische regenbossen beschermd door 
duurzaam bosbeheer. Een deel wordt beschermd door de status ‘nationaal 
park’, maar deze bescherming is beperkt. Uit mondelinge mededeling van 
onderzoekers is bekend dat in sommige regio’s nationale parken de plaatsen 
zijn waar bij uitstek illegaal wordt gekapt.

FSC en PEFC

duurzaamheid is geen modewoord meer

duurzaam bosbeheer komt nog  

steeds niet veel voor
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Europese Houtverordening
De internationale milieubeweging heeft zich er daarom al meer dan tien 
jaar sterk voor gemaakt om wettelijk te regelen dat illegaal geproduceerde 
producten niet in de Europese ruimte mogen worden geïmporteerd. Deze 
sterke lobby vanuit de milieubeweging is uiteindelijk succesvol geweest. Ook 
bedrijven die duurzaamheid willen promoten, hebben bijgedragen aan de 
totstandkoming van deze verordening. Op 20 oktober 2010 is de wet gepubli-
ceerd in het ‘Offical Journal’ van de EU. Na verstrijken van de overgangster-
mijn is de wet per 3 maart 2013 van kracht voor alle EU-landen.

De Houtverordening heet formeel ‘Regulation (EU) No 995/2010 of the 
European Parliament and of the Council of 20 October 2010 laying down 
the obligations of operators who place timber and timber products on the 
market’. De formele wettekst is in alle talen van de EU te downloaden van 
de website van de Europese commissie (zie de websites aan het einde van dit 
artikel).
Naast de formele wettekst zijn er nog enkele andere documenten verschenen 
die van belang zijn voor deze wet. Verordeningen zijn bindend en direct 
van toepassing in de lidstaten en hoeven niet in de nationale wetgeving te 
worden omgezet. Het Guidance Document (zie hierna) is niet-bindend en is 
bedoeld als leidraad voor bedrijven, zonder dat daarmee enig wetsartikel 
wordt veranderd of aangepast.

Gedelegeerde Verordening
Op 23 februari 2012 verscheen de gedelegeerde Verordening 363/2012. 
Hierin wordt geregeld hoe een Monitoring Organisation erkend kan worden 
door de Europese Commissie. Monitoring Organisations kunnen bedrijven 
‘certificeren’ voor de Houtverordening. De ‘standaard’ die de Monitoring 
Organisation voorstelt en de onafhankelijkheid van de organisatie zijn erg 
bepalend voor de erkenning.

Uitvoeringsverordening
Op 6 juli 2012 verscheen de Uitvoeringsverordening 607/2012 van de 
Europese Commissie. Dit document heeft een formeel karakter en kan dus 
als bindend worden beschouwd. Hierin is op een aantal onderdelen van de 
wet meer duidelijkheid gegeven. De doelstelling van deze Uitvoeringsveror-
dening is dat de Houtverordening harmonieus wordt uitgevoerd. Verschillen 
tussen lidstaten werken namelijk in deze internationale handelsstromen erg 
negatief uit, denkend vanuit de doelstelling van de wet.

Guidance Document
Op 6 februari 2013 verscheen een definitieve versie van het Guidance Docu-
ment. In dit document wordt een aantal zaken verhelderd met betrekking tot 
het ‘op de markt plaatsen’ van producten, verwaarloosbaar risico, complexi-
teit van de aanvoerketens, vereiste documenten inzake legaliteit, verpak-
kingsmateriaal, afvalproduct of recycled product, Monitoring Organisations, 
regelmatige evaluatie van het ‘stelsel van zorgvuldigheidseisen’, composiet-
producten, scope: van bos tot hoe ver de keten in; CITES en FLEGT. Ten 
slotte volgt een aantal praktische cases als voorbeeld.

Inhoud van wet

Wet en ondersteunende 
documenten

formele wet met aanvullende documenten waar 

uitleg te vinden is



europese voorschr iften

m e i  2 0 1 3  h o u t D o c u M e n t A t i e6 · E 2 - 2 0 0

De wet erkent dat bossen ‘een grote variëteit aan ecologische, economische 
en sociale voordelen bieden, waaronder hout, andere bosproducten en mili-
eudiensten’. Als milieudiensten worden genoemd ‘handhaving van biodiver-
siteit, functies van het ecosysteem en bescherming van het klimaatsysteem’. 
De wet stelt eisen aan marktdeelnemers die hout of houtproducten voor de 
eerste keer op de Europese markt aanbieden (operators) en aan handelaren 
(traders). De eisen zijn bedoeld om illegaal gekapt hout of houtproducten 
van de markt te weren. Kort gezegd behoren operators zorgvuldigheid te 
betrachten (Due Diligence) om de risico’s op illegaal gekapt hout en houtpro-
ducten van de markt te weren. De markt is hier opgevat als de EU-markt. EU 
staat hier voor de lidstaten van de EU en niet voor het continent Europa.
Het basisidee dat ook door de milieubeweging is ingebracht, wil de markt 
aan de onderkant afsluiten voor illegale producten. Aan de andere kant 
blijft uiteraard de focus van de milieubeweging gericht op duurzaam gepro-
duceerd hout. Deze tweesporenbenadering heeft zowel voor- als nadelen, 
waarover meer in paragraaf 4 (Legaliteit versus duurzaamheid).

De wet heeft betrekking op hout en houtproducten. Artikel 2 geeft een aantal 
relevante definities, waaronder ook de definitie voor ‘hout en houtproduc-
ten’. Deze definities gelden voor ‘de toepassing van de wet’. Dat betekent dat 
voor de gehele wet op deze definities teruggevallen moet worden. De definitie 
van artikel 2 voor ‘hout en houtproducten’ verwijst naar de bijlage bij de wet. 
Hierin wordt een aantal producten opgesomd waarvoor de wet van toepassing 
is. Daarbij is gebruikgemaakt van de internationale systematiek om goederen in 
te delen in zogenoemde goederencodes of douanecodes. Deze codes worden 
onder andere gebruikt bij de inklaring van producten door de douane en ook 
het Centraal Bureau voor de Statistiek gebruikt deze codes om data te verza-
melen over grensoverschrijdende transacties. Bedrijven die importeren zijn 
verplicht om enkele keren per jaar een opgaaf te doen van welke producten en 
hoeveelheden zijn geïmporteerd, refererend naar deze codes.
Nadrukkelijk worden gerecycled hout en houtproducten uitgesloten. De de-
finitie van recycled is volgens de wet in artikel 2a ‘houtproducten en bestand-
delen van dergelijke producten die hun levenscyclus hebben voltooid en 
anders zouden worden verwijderd als afval’. Een afvalproduct (van bijvoor-
beeld een reguliere productie) dat tot een product wordt verwerkt, geldt dus 
niet als recycled (zie afbeelding 6).

Afbeelding 6. Gerecycled hout valt niet onder de Houtverordening. Hier liggen restanten van 
meerpalen klaar om te worden herzaagd tot kleinere afmetingen. Een mooi voorbeeld van 
recycling. Foto: Innovita/Van den Berg hardhout

Doelstel l ing van wet

tweesporenbeleid

Hout en houtproducten

uitsluiting van gerecycled materiaal



EuropEsE Hout vErordEning (Eutr)

H O U T D O C U M E N T A T I E m e i  2 0 1 3  E 2 - 2 0 0 · 7

Tabel 2 geeft een overzicht van de verschillende hoofdstukken die in de bij-
lage van de wet worden genoemd. Niet alle codes uit een hoofdstuk komen 
altijd aan de orde. De formele beschrijving van kolom 2 geeft een algemeen 
beeld wat met het hoofdstuk wordt bedoeld. De derde kolom somt een aan-
tal producten op die er in elk geval onder vallen.

Tabel 2. De hoofdstukken waaruit goederencodes in de bijlage van de wet 
worden genoemd

Hoofdstuk Formele beschrijving hoofdstuk Typering genoemde producten die van toepassing zijn

44 (niet alle 

codes)

Hout, houtskool en houtwaren Brandhout, onbewerkt hout, sleepers voor trein/tramsporen, gezaagd/ge-

schaafd/geschuurd/gevingerlast hout, fineervellen, geprofileerd hout, spaanplaat 

(o.a. ook osB, Waferboard), vezelplaat (o.a. mdf, hardboard), triplex/multiplex, 

verdicht hout (zie de bijlage voor details), houten lijsten (voor spiegels, schil-

derijen enz.), verpakkingsmateriaal (met uitzondering om louter een product te 

transporteren/beschermen), kuiperswerk (houten vaten bijvoorbeeld), schrijn- en 

timmerwerk voor bouwwerken (bijvoorbeeld houten kozijnen, vloerdelen, enz.)
47 Houtpulp en pulp van andere cellulose hou-

dende vezelstoffen; papier en karton voor 

het terugwinnen (resten en afval)

Het gehele hoofdstuk is van toepassing, met uitzondering van bamboe en door 

terugwinning (uit resten en afval) verkregen producten

48 papier en karton; cellulose-, papier- en 

kartonwaren

Het gehele hoofdstuk is van toepassing, met uitzondering van bamboe en door 

terugwinning (uit resten en afval) verkregen producten. voorbeelden: papier en 

karton (ongeacht de dikte), krantenpapier, toiletpapier, behangpapier, agenda’s, 

blocnotes, orderboekjes, zakboekjes, enveloppen, etiketten, verpakkingen (met 

uitzondering om louter een product te transporteren/beschermen), enz.
94 (enkele 

codes van 

toepassing)

Meubelen (ook voor medisch of voor chi-

rurgisch gebruik); artikelen voor bedden en 

dergelijke artikelen; verlichtingstoestellen, 

elders genoemd noch elders onder begre-

pen; lichtreclames, verlichte aanwijzings-

borden en dergelijke artikelen; geprefabri-

ceerde bouwwerken

Kantoormeubilair, keukenmeubilair, slaapkamermeubilair, overig meubilair (zoals 

voor winkels, eetkamer, zitkamer, overige), delen van hout (onderdelen), geprefa-

briceerde bouwwerken van hout (ook die nog in elkaar gezet moeten worden op 

de bouwplaats)

Wanneer niet duidelijk is of een product onder deze wet valt, kunnen de 
volgende regels wellicht helpen (zie afbeelding 7 en 8):
1 Onder hout of houtproducten worden al die producten verstaan die in 

de bijlage van de wet worden genoemd.
2 De Houtverordening is van toepassing op elke grondstof, halffabricaat of 

eindproduct (genoemd in de bijlage van de wet) dat van buiten de EU 
wordt geïmporteerd. Eventuele onderdelen van dergelijke producten val-
len daar meestal ook onder.

3 Hout of houtproducten die vanuit Europa voor het eerst op de markt  
gebracht worden, vallen ook onder de houtverordening (maar zie ook 
regel 5).

4 Wanneer een product – waarin hout is verwerkt – wordt geïmporteerd van 
buiten de EU en het behoort niet tot de goederencodes uit de bijlage van 
de wet, dan is de EUTR niet van toepassing op die producten.

5 Wanneer een houtproduct in de EU wordt gefabriceerd en daarbij wordt 
(onder andere) gebruikgemaakt van materialen/grondstoffen die onder 
de wet vallen, dan is de wet niet van toepassing op dat specifieke product. 
De grondstoffen waren immers al op de interne markt en worden geacht 
‘wettig’ op de markt te zijn verschenen.

6 Hout of houtproducten worden ook geacht onder de Verordening te 
vallen, wanneer ze voor de ‘eigen productie’ van commerciële producten 
worden ingezet. Ook al vallen die geproduceerde producten niet onder 
de Verordening.
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Afbeelding 7. Meubels vallen ook onder de Europese Houtverordening. Foto: Precious Woods 
Europe/Innovita

Afbeelding 8. Ook houten kasten worden onder de Houtverordening gerekend. Foto: Precious 
Woods Europe/Innovita

Vezelplaten en composietproducten
Voor producten waarin houtvezels worden verwerkt (zoals WPC – Wood Plas-
tic Composites – plaatmateriaal en spaanplaat) gelden soepelere regels. Waar 
voor massief houten producten de houtsoort per product bekend moet zijn, 
hoeft dat voor dergelijke vezelproducten niet. Omdat de samenstelling van 
houtvezels kan variëren per keer, heeft de Europese Commissie besloten dat 
voor dergelijke producten mag worden volstaan met een lijst van houtsoor-
ten die normaliter verwerkt worden in het product. Daarbij is dus niet ge-
zegd dat al die houtsoorten ook daadwerkelijk in één product verwerkt zijn. 
Voor elk van deze mogelijk verwerkte houtsoorten en hun herkomst moet 
dan wel het zorgvuldigheidsbeginsel worden toegepast (zie verder paragraaf 
2.5 over de operator). Deze informatie is verstrekt in het Guidance Document.

Verpakkingsmateriaal
Wanneer een product samen met verpakkingsmateriaal van hout of papier 
wordt geïmporteerd en het geen wezenlijk of decoratief element voor het 
product vormt, valt het verpakkingsmateriaal niet onder de houtverorde-
ning. Wanneer een bedrijf verpakkingsmateriaal van hout of papier op zich-
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zelf importeert en daarin zijn product voor verkoop in de EU verpakt, dan 
zal het voor de import van zijn verpakkingsmateriaal onder de Houtverorde-
ning vallen. Hetzelfde geldt als het bedrijf handelt in verpakkingsmateriaal 
(zie afbeelding 9).
Een voorbeeld kan het principe helder maken. Violen die samen met een 
houten vioolkist worden geïmporteerd, worden desondanks gescheiden 
behandeld: zowel de viool als de kist worden onder de bijbehorende douane-
code aangemeld. De kist kan immers een eigen leven leiden (meerdere 
keren gebruikt worden) en zo wordt het product ‘vioolkist’ apart ingevoerd.

Afbeelding 9. Verpakkingsmateriaal ter bescherming van een product tijdens transport, valt 
formeel niet onder de Europese Houtverordening. Foto: Innovita/Van den Berg Hardhout

Naast de al eerdergenoemde uitzondering van gerecycled hout en hout-
producten, worden er ook nog vrijstellingen gegeven voor producten die 
worden ingevoerd met een CITES-vergunning of onder FLEGT/VPA-over-
eenkomst. Omdat deze internationale afspraken door de Europese Commis-
sie worden gehonoreerd, wordt ervan uitgegaan dat bij dergelijke producten 
voldoende aan de zorgvuldigheid is gedaan en om die reden hoeven operators 
dus geen aanvullende zorgvuldigheid te betrachten.

CITES
De ‘Convention on International Trade in Endangered Species on Wild 
Fauna and Flora’ (CITES) is een internationaal verdrag tussen landen dat 
de handel in onder andere beschermde houtsoorten regelt. Momenteel zijn 
178 landen betrokken bij het verdrag dat drie verschillende bijlagen met 
beschermde planten- en dierensoorten kent (Appendices I, II en III):
– Appendix I soorten: (internationale) handel in deze soorten is in prin-

cipe verboden omdat deze soorten met uitsterven worden bedreigd. Een 
bekende houtsoort is bijvoorbeeld rio palissander.

– Appendix II soorten: handel in deze soorten is mogelijk, mits de benodig-
de vergunningen verleend zijn. De soorten op deze lijst worden niet direct 
met uitsterven bedreigd, maar ongecontroleerde handel daarin kan wel tot 
uitsterven leiden.

– Appendix III soorten: deze soorten zijn ingebracht door een aangesloten 
land omdat een soort in dat betreffende land een beschermde status heeft. 
Ook dan is handel alleen toegestaan mits voorzien van een geldige CITES-
vergunning en een Certificate of Origin van het land van herkomst. Voor 
meer informatie over CITES: zie rubriek A4-700 van dit handboek.

items worden afzonderlijk behandeld

Vrijstel l ingen (CITES en 
FLEGT)
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FLEGT/VPA
Het actieplan FLEGT staat voor ‘Forest Law Enforcement, Governance and 
Trade’. Het is een actieplan van de Europese Unie en heeft als doel:
– ecologische en sociale schade tegen te gaan door illegale kap;
– inkomsten uit de houthandel voor de bronlanden verhogen;
– oneerlijke concurrentie door illegaal gekapt hout voorkomen.

Het plan voorziet in een bilaterale aanpak, waarbij de Europese Commissie 
afspraken maakt met specifieke bronlanden. Het systeem is gebaseerd op 
vrijwilligheid. De overeenkomst wordt VPA (Voluntary Partnership Agree-
ment) genoemd.
De stappen om tot een geldige VPA te komen zoals in tabel 3 weergegeven.

Tabel 3. Verschillende fasen in het proces om tot een VPA te komen in het 
kader van het FLEGT-actieplan

Fase Beschrijving Opmerking

1 start van de onderhandelingen vanaf deze datum zijn de Eu en het betreffende 

land in onderhandeling over een vpA.

Er kan soms jaren overheen gaan voordat een volgende 

fase mogelijk is. 
2 overeenkomst bereikt vanaf deze datum is er overeenkomst over de 

inhoud van de vpA. 

na de overeenkomst moet de implementatie nog door 

beide partijen worden geaccepteerd.
3  overeenkomst getekend en 

geratificeerd

na een aantoonbaar succesvolle pilot van het 

systeem kan tot tekenen en ratificeren overge-

gaan worden.

Zowel het bronland als de Eu moet tekenen en ratifi-

ceren. Het tekenen vindt plaats door de Eu, maar het 

parlement moet de vpA uiteindelijk ook ratificeren. 

Wanneer een overeenkomst is gesloten en geratificeerd door het EU FLEGT 
Committee, zal al het exporthout door het betreffende land voorzien wor-
den van een zogenoemde FLEGT-licentie. De douane in de Europese Unie 
zal daarop controleren en alleen hout met licentie wordt nog ingeklaard.
Tabel 4 geeft aan welke landen momenteel (april 2013) bezig zijn met een 
VPA. De laatste informatie kan gevonden worden op de FLEGT-website (zie 
de url’s aan het einde van dit artikel). Zie rubriek A4-320 van dit handboek 
voor meer informatie over FLEGT/VPA.

Tabel 4. Landen waarmee VPA-onderhandelingen gaande zijn

Afrika Azië ZuidAmerika

Centraal Afrikaanse republiek indonesië guyana
democratische republiek Congo Maleisië Honduras
gabon vietnam
ghana
ivoorkust
Kameroen
Liberia
republiek Congo (Brazzaville)

Volgens de EUTR is het voor operators (importeurs die producten van buiten 
de EU als eerste op de markt brengen) verboden om illegaal gekapt hout op 
de markt te brengen. Elders wordt vermeld dat het risico op illegaal gekapt 
hout in hun producten moet worden geminimaliseerd. Uit het vervolg van 
de wet blijkt dat de wetgever ‘minimaliseren’ verstaat als terugbrengen tot 
een ‘verwaarloosbaar risico’ (negligible risk). Waar een risico wordt vastgesteld 
door de operator dienen ‘mitigerende maatregelen’ genomen te worden, 
waardoor het risico op illegaal gekapt hout in de producten alsnog als ver-
waarloosbaar klein mag worden beschouwd.
Een wet is geen productnorm. Dat betekent dat in algemene termen gespro-
ken wordt over het (minimaliseren van) risico op illegaal gekapt hout. Dat 
heeft voor- en nadelen. Nadeel is dat niet precies duidelijk is wanneer nu 

Operators en Due 
Dil igence System (DDS)

wet zegt niets over kwaliteit van product
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aan de eisen uit de wet is voldaan. Het voordeel is dat bedrijven maximale 
vrijheid hebben om het voldoen aan de eisen zo in te vullen, dat dit nauw 
aansluit bij de gebruikelijke manier van werken.
Om tot een goed Due Diligence System (DDS of stelsel van zorgvuldig-
heidseisen) te komen, is de letterlijke tekst van de EUTR leidend. Dat lijkt 
een open deur, maar helpt in elk geval om de focus goed te houden.

Operators
De operators zijn die bedrijven die hout of houtproducten voor het eerst aan-
bieden op de Europese markt. Dus zowel Europees hout of houtproducten 
als die van buiten Europa. Het is dus te beperkt om operator te vertalen met 
‘importeur’. Een Nederlandse boseigenaar met zagerij die brandhout levert, 
is dus ook een operator voor de EUTR.
Artikel 4 van de wet beschrijft de verplichtingen van de operators:
1 Verbod op het op de markt brengen van illegaal gewonnen hout of pro-

ducten van dergelijk hout.
2 Zorgvuldigheid wordt vereist bij het op de markt brengen van hout of 

houtproducten. Een Due Diligence System, gedefinieerd als een ‘stelsel 
van maatregelen en procedures’ of korter een ‘stelsel van zorgvuldig-
heidseisen’ dient daartoe geïmplementeerd te zijn.

3 Handhaving en evaluatie van het DDS wanneer dat in eigen beheer wordt 
opgezet en uitgevoerd. Wanneer gebruikgemaakt wordt van een zorgvul-
digheidsstelsel van een Monitoring Organisation (MO), inclusief de bijbe-
horende controles door de MO, is dit punt niet van toepassing.

Due Diligence System (DDS)
Artikel 6 gaat in op het stelsel van zorgvuldigheidseisen. Er zijn uitzonderin-
gen waarbij dit stelsel niet hoeft te worden toegepast (overwegingen 7-11):
– Hout met een CITES-vergunning wordt geacht legaal te zijn.
– Hout met een FLEGT/VPA wordt geacht legaal te zijn.
– De EUTR is niet van toepassing op gerecycled hout en houtproducten (let 

op de definitie: na voltooiing van de levenscyclus).

Wanneer er sprake is van hout en/of houtproducten die niet onder de hier-
voor vermelde uitzonderingen vallen, dient het DDS te worden toegepast. 
Het DDS bestaat uit drie elementen:
1 informatie;
2 risicoanalyse;
3 risicomitigerende maatregelen en procedures.

Uiteraard mogen deze onderdelen ook verwerkt worden in een bestaand 
kwaliteitssysteem van de operator, zoals inkoopprocedures, inkoopbeleid of 
ISO 9001-handboek.

Informatie
De wet zegt dat er ‘maatregelen en procedures om toegang te bieden tot 
de volgende informatie over de partij hout en houtproducten die door de 
marktdeelnemer als eerste op de markt worden gebracht’ moeten zijn. Dat 
betekent dat de ‘toegang’ er moet zijn. Deze informatie hoeft dus niet per se 
fysiek aanwezig te zijn bij de operator. In veel gevallen zal daarvoor wel geko-
zen worden, om eventuele risico’s vooraf uit te sluiten.
De volgende informatie moet beschikbaar zijn:
a de productbeschrijving: handelsnaam, type product, handelsnaam van 

het (verwerkte) hout en bij onduidelijkheid van de handelsnaam ook een 
botanische benaming van het (verwerkte) hout;

geen interpretatie: wetstekst moet letterlijk 

worden genomen



europese voorschr iften

m e i  2 0 1 3  h o u t D o c u M e n t A t i e12 · E 2 - 2 0 0

b het land waar het hout is gekapt: wanneer het risico op illegaal gekapt 
hout in het land zelf regioafhankelijk is, dient ook de subnationale regio 
bekend te zijn (bijvoorbeeld een staat of provincie). Wanneer het risico op 
illegaal gekapt hout verschilt tussen kapconcessies in het land of de sub-
nationale regio, dient ook de kapconcessie bekend te zijn;

c de hoeveelheid product (in omvang, gewicht of aantal);
d de naam en het adres van wie het hout of houtproduct is afgenomen;
e de naam en het adres van degene aan wie het hout of houtproduct is gele-

verd;
f documenten of andere informatie waaruit blijkt dat het hout of houtpro-

duct in overeenstemming is met toepasselijke wetgeving in het land van de 
houtkap. Op de website van de NVWA (en ook in het Guidance Document) 
wordt een lijst van mogelijke documenten genoemd die gebruikt kan wor-
den om de naleving van ‘toepasselijke wetgeving’ aan te tonen. Genoemd 
zijn:
– landeigendomscontracten;
– kapconcessiedocumenten;
– kapvergunningen;
– pachtovereenkomsten;
– belastingdocumenten;
– facturen;
– auditrapporten;
– MER-rapportages (MER= Milieu Effect Rapportage);
– ISO-certificaten;
– MVO-documentatie;
– goedgekeurde kapplannen;
– in- en exportdocumenten/vergunningen.

Risicoanalyse
De operator moet op basis van de verzamelde informatie en de hierna te be-
spreken risicobeoordelingscriteria een analyse maken én inschatten hoeveel 
risico er is op illegaal gekapt hout in zijn producten. Dat betekent dat er een 
schriftelijke analyse moet zijn (omwille van de aantoonbaarheid) met een 
duidelijke beoordeling van het risico als resultaat. Hoe gedetailleerd deze 
risicobeoordeling moet zijn, vermeldt de wet niet. De meest eenvoudige is 
‘verwaarloosbaar risico’ en ‘niet-verwaarloosbaar risico’.
Deze beoordeling zal afhankelijk zijn van het land (eventueel subregio) van 
herkomst en het soort product. De criteria die de wet noemt op basis waar-
van ten minste een risicobeoordeling moet plaatsvinden, zijn de volgende:
a Wordt de geldende wetgeving in het land van de kap van het hout nage-

leefd? Aspecten die genoemd worden inzake deze ‘toepasselijke wetgeving’ 
(artikel 2h):
– wettige rechten op houtkap binnen bepaalde grenzen en publicatie 

daarvan in een officieel publicatieblad;
– betalingen voor houtkaprechten en hout, inclusief heffingen in verband 

met de kap;
– houtkap inclusief milieu- en boswetgeving; daarin opgenomen 

bosbeheer en het behoud van biodiversiteit indien rechtstreeks verband 
houdend met de houtkap;

– door houtkap geschonden rechten van derden met betrekking tot 
grondgebruik en grondbezit;

– handel en douane (voor zover betrekking hebbend op de 
bosbouwsector).

b Worden er illegaal specifieke boomsoorten gekapt in het betreffende land?
c Staat het land bekend om illegale houtkap? Hier zijn ook gewapende con-

flicten bij inbegrepen.
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d Zijn er eventuele sancties op import of export van hout of houtproducten 
uit het betreffende land, die zijn opgelegd door de VN of de Raad van 
Europa van toepassing?

e De complexiteit van de toeleveringsketen.

Wanneer deze vragen serieus genomen worden, zal er in de informatiefase 
feitelijk nog meer informatie verzameld moeten worden. De verantwoorde-
lijkheid voor de risicoanalyse ligt volgens de houtverordening bij de operator. 
Dat betekent dat bij inspecties door het bevoegd gezag aandacht zal zijn of 
de operator hierin zorgvuldig heeft gehandeld. Zo niet, dan kan een operator 
op zijn verantwoordelijkheid aangesproken worden (zie verder ook para-
graaf 2.8, Naleving en handhaving).

Risicomitigerende maatregelen
Wanneer het resultaat van de risico-inschatting ‘verwaarloosbaar’ luidt, zijn 
er geen mitigerende maatregelen nodig. In dat geval is voldoende zorgvul-
digheid betracht en mogen de producten de markt op gebracht worden.
Wanneer een risico is onderkend, worden maatregelen verlangd om het 
risico te beperken evenredig met het onderkende risico, om te voorkomen 
dat illegaal gekapt hout en houtproducten op de markt worden gebracht. 
Deze maatregelen kunnen inhouden het verlangen van aanvullende (extra) 
informatie of controles door derden. Afhankelijk van de opgedane ervarin-
gen met de toepassing van deze wet, kunnen extra eisen worden gesteld via 
de zogenoemde ‘gedelegeerde handelingen’. De wet voorziet in deze moge-
lijkheid. Deze extra vereisten moeten wel bedoeld zijn om de doelmatigheid 
van de wet te waarborgen.

Guidance Document en uitvoeringsvoorschriften
Het Guidance Document maakt duidelijk dat de informatie en documentatie 
van de leverancier en het product op risico moeten worden beoordeeld bin-
nen de context van het betreffende land. Is er een risico in het betreffende 
land op bijvoorbeeld corruptie, dan moet deze corruptie meegenomen 
worden in de risico-inschatting. De betrouwbaarheid van documenten staat 
daardoor eerder ter discussie dan in landen waar de corruptie minder sterk 
is of een sterk functionerende overheid is.
Verder worden in het Guidance Document ook specifieke vragen gegeven die 
in de risicoanalyse betrokken kunnen worden (niet verplicht of als volledig 
bedoeld).
a Waar is het hout uit uw product gekapt? Komt er illegale houtkap voor in 

het betreffende land, subregio of concessie? Heeft betreffende houtsoort 
een specifiek risico op illegale kap (denk bijvoorbeeld aan Swietenia- 
mahonie, een soort waarvoor een CITES-vergunning nodig is)? Zijn er 
sancties van de VN of de Raad voor Europa tegen import (bijvoorbeeld de 
sancties tegen import van teak uit Birma)?

b Is het ‘level of governance’ (bestuursniveau) in het betreffende land een 
punt van zorg? Dat kan bijvoorbeeld blijken uit de corruptie-index.

c Is de supply chain complex? Hoe complexer de keten, hoe meer risico op 
illegaliteit. Het ontbreken van informatie over schakels in de keten, opent 
de mogelijkheid dat illegaal gekapt hout de keten binnenkomt.

d Zijn alle documenten betreffende de legaliteit binnen redelijke termijn 
door de leverancier aangeleverd? Dit is een aanwijzing dat de keten inder-
daad inzichtelijk is. Er moet voldoende vertrouwen zijn dat de documen-
ten juist zijn en rechtmatig.

e Zijn er bedrijven in de keten waarvan bekend is dat zij bij illegaliteit be-
trokken zijn (geweest)? Dat maakt de kans op illegaal gekapt hout in de 
keten groter.

verantwoordelijkheid bij operator

operator wordt specifiek bevraagd
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Alle hout dat vanaf 3 maart 2013 wordt ingeklaard, behoort te voldoen. Wan-
neer het bevoegd gezag op inspectie komt, moet uit de voorraad aantoon-
baar zijn wanneer een product is ontvangen: voor of op/na 3 maart 2013. 
Vanaf 3 maart behoort elke operator een Due Diligence System geïmplemen-
teerd te hebben.
Volgens de uitvoeringsverordening mag een operator zijn zorgvuldigheidsstel-
sel toepassen voor een periode van maximaal twaalf maanden. De voor-
waarde is dan wel dat de houtsoort/boomsoort en het land/de landen van 
oorsprong (eventueel subnationale regio of kapconcessies) onveranderd zijn 
gebleven. De toegang tot informatie (paragraaf 3.2.1) blijft van kracht. Con-
creet betekent dit dat de risicobeoordeling eens per jaar zal moeten plaats-
vinden bij gelijkblijvende omstandigheden, maar dat de partijspecifieke 
informatie wel op partij-/contractniveau verzameld zal moeten worden (aan 
de toegang tot informatie moet immers voldaan worden).

Aan de trader wordt de eis gesteld dat de stroom van hout en houtproducten 
traceerbaar is voor een periode van vijf jaar. De verplichtingen voor de traders 
worden beschreven in artikel 5. Een trader is gedefinieerd als ‘een natuurlijke 
of rechtspersoon die in het kader van een handelsactiviteit op de interne 
markt hout of houtproducten koopt of verkoopt, die reeds op de markt ge-
bracht zijn’. Handelsactiviteit is in de Engelse versie van de wet weergegeven 
als ‘commercial activity’, wat een breder begrip is dan alleen ‘handelsactivi-
teiten’. Ook de Duitse vertaling wijst op een bredere uitleg: ‘gewerblichen 
Tätigkeit’ = bezigheden uit hoofde van je beroep.
Van traders wordt traceerbaarheid gevraagd:
a Van welke operators of traders (= leveranciers) zijn hout en/of houtproduc-

ten gekocht? 
b Aan welke traders (= klanten) zijn hout en/of houtproducten geleverd? 
c De onder a en b genoemde informatie dient ten minste vijf jaar te worden 

bewaard.

Het valt op dat de wet spreekt over traceerbaarheid tussen operators en han-
delaren. Consumenten bijvoorbeeld vallen dus niet onder deze verplichte 
traceerbaarheid. Onduidelijk is of de koppeling tussen inkoop en verkoop 
ook volledig sluitend moet zijn. Met andere woorden: moet precies worden 
bijgehouden hoeveel van product A, geleverd door leverancier B, aan welke 
klanten is verkocht. In veel gevallen zijn bedrijven wel zo georganiseerd, 
maar niet elk bedrijf houdt deze gegevens bij. Op dit moment kan hier nog 
geen helderheid over gegeven worden.
Een trader hoeft dus geen Due Diligence te betrachten en ook geen stelsel 
van zorgvuldigheidseisen te hebben. Hier blijkt duidelijk dat de Houtveror-
dening uitgaat van een verantwoordelijkheid die volledig bij de operator ligt 
en dat het daaropvolgende deel van de keten wordt geacht louter over legale 
producten te beschikken.

In de hele discussie rondom de legaliteit is ook aandacht besteed aan het 
bestaan van vrijwillige certificeringsystemen zoals FSC en PEFC (zie afbeel-
ding 10 en 11). Daarnaast zijn er ook tal van legaliteitssystemen in gebruik. 
Deze laatste hebben vooral aandacht voor de legaliteitsvraagstukken (verge-
lijkbaar dus met de houtverordening) terwijl de duurzaamheidkeurmerken 
veel verder gaan.

aanpassing voor ten hoogste 1 jaar 

Traders en 
traceerbaarheid

Certif icering
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PEFC/30-44-084

Afbeelding 10. FSC- en PEFC-logo

Afbeelding 11. FSC en andere duurzaamheid- en legaliteitsystemen kunnen belangrijke input 
zijn voor het stelsel van zorgvuldigheidseisen. Foto: Innovita/Van den Berg Hardhout

Ondanks pogingen vanuit de branche is de Europese Commissie niet zo ver 
gegaan dat er een vrijstelling volgt voor duurzaamheidsystemen zoals FSC 
en PEFC, en evenmin voor legaliteitsystemen. De Europese Commissie heeft 
geen invloed op eventuele aanpassingen in de betreffende systemen en kan 
op die manier niet oordelen of dergelijke systemen een vrijstelling waard 
zijn. Aan de andere kant krijgen bedrijven de volle kans om dergelijke syste-
men in te zetten als een mitigerende maatregel. Om daarin het bedrijfsleven 
tegemoet te komen, is in de Uitvoeringsverordening 607/2012 een artikel 
gewijd aan vereisten voor certificeringsystemen. Artikel 4 van deze verorde-
ning gaat daarop in onder de noemer van ‘Risicobeoordeling en -beperking’. 
Er worden vier criteria gegeven waaraan dergelijke certificatiesystemen zul-
len moeten voldoen:
1 Er moet een publiek toegankelijk systeem (lees: standaard) zijn dat door 

derden kan worden gebruikt en dat ten minste alle vereisten van de hout-
verordening bevat.

2 Ten minste om de twaalf maanden (of vaker) controles, inclusief bezoeken 
ter plaatse, met als doel om na te gaan of de toepasselijke wetgeving wordt 
nageleefd.

3 Onafhankelijk gecontroleerde middelen om hout en houtproducten in 
ieder stadium van de keten te kunnen traceren alvorens die producten op 
de markt worden gebracht.

4 Onafhankelijke controles om te waarborgen dat illegaal gekapt hout en 
producten daarvan gemaakt niet de toeleveringsketen binnenkomen.

tegemoetkoming voor bedrijfsleven
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De systemen FSC en PEFC hebben hun standaards aangepast aan de meeste 
vereisten uit de Houtverordening. Formeel is er geen sprake van een ‘green 
lane’ maar praktisch gezien kunnen FSC en PEFC wel zo door bedrijven 
worden benut. Bijvoorbeeld door in de risicoanalyse te stellen dat er met 
FSC- en PEFC-producten sprake is van een ‘verwaarloosbaar risico’ op ille-
gaal gekapt hout. De verantwoordelijkheid voor deze beoordeling berust 
uiteraard wel bij de operator.
Voor legaliteitsystemen ligt de situatie veel ingewikkelder. Legaliteitsyste-
men gaan over het algemeen veel minder ver dan duurzaamheidsystemen. 
Bovendien is er veel verschil tussen de systemen onderling. Aan de andere 
kant kan een operator ook dergelijke systemen inzetten als risicomitigerende 
maatregelen. Via deze systemen is er in elk geval meer inzicht in de ketens 
en is er sprake van (onafhankelijk) toezicht.

Artikel 7 van de Houtverordening spreekt over de ‘bevoegde autoriteit’. 
Elke lidstaat is verplicht een dergelijke nationale autoriteit aan te stellen. 
In Nederland is dat de NVWA geworden (Nederlandse Voedsel en Waren 
Autoriteit, zie afbeelding 12). De taak van de bevoegde autoriteit omvat een 
aantal terreinen:
1 controle van zogenoemde toezichthoudende organisaties, ook wel ‘Moni-

toring Organisations’ genoemd (artikel 8);
2 controle van marktdeelnemers (artikel 10);
3 publieke registratie van controles (artikel 11);
4 samenwerking met andere bevoegde autoriteiten en commissieleden in 

EU-verband (artikel 12);
5 verlenen van technische bijstand, advies en informatie (artikel 13).

Afbeelding 12. De NVWA is aangewezen als de Nederlandse bevoegde autoriteit voor de 
EUTR

Voor de rol van de bevoegde autoriteit met betrekking tot de Monitoring 
Organisations wordt verwezen naar de paragraaf over deze organisaties 
(paragraaf 2.10).
Marktdeelnemers worden gecontroleerd volgens een periodiek bijgewerkt 
plan, uitgaande van een risicobenadering. Dat laatste betekent vermoedelijk 
dat de bevoegde autoriteit zelf ook een inschatting maakt van risico’s die in 
bepaalde toeleveringsketens kunnen voorkomen. Ook mag gecontroleerd 
worden op basis van relevante informatie (inclusief concrete aanwijzingen 
van derden) betreffende de Houtverordening.
Dergelijke controles kunnen betrekking hebben op het stelsel van zorgvul-
digheidseisen (inclusief de risicobeoordeling en risicomitigerende maatre-
gelen). Ook kan een onderzoek gedaan worden naar de documentatie die 
het behoorlijk functioneren van het stelsel moet aantonen. Ten slotte mogen 
ook controles ter plaatse uitgevoerd worden. De marktdeelnemers moeten 
alle medewerking verlenen om deze controles te vergemakkelijken. De 
eerste sanctie die een bevoegde autoriteit ter beschikking staat, is een boete. 
De hoogte wordt door de lidstaten afzonderlijk vastgesteld. In Nederland 
bedraagt het maximale boetebedrag € 76.000. Daarnaast kan ook besloten 
worden tot inbeslagname van hout en houtproducten of zelfs tot een verbod 
om hout en houtproducten te verhandelen.

legaliteit blijft een complex onderwerp

Naleving en handhaving
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De controles die de bevoegde autoriteit uitvoert bij marktdeelnemers, die-
nen te worden geregistreerd en toegankelijk gemaakt conform de richtlijn 
2003/4/EG. Of deze gegevens op internet worden geplaatst, is niet duidelijk, 
maar op verzoek dienen deze gegevens beschikbaar te worden gesteld.
Om de interpretatie rondom de toepassing van de Houtverordening zo ge-
harmoniseerd mogelijk te houden, beschrijft artikel 12 de samenwerking tus-
sen de verschillende bevoegde autoriteiten op Europees niveau. De naleving 
van de Houtverordening is daarbij prioriteit, evenals het melden van ernstige 
geconstateerde tekortkomingen.
Hoewel inspectieorganisaties normaal gesproken niet zomaar mogen 
adviseren, is dat in het kader van de Houtverordening nadrukkelijk anders 
bepaald. De bevoegde autoriteiten hebben ook de taak om marktdeelnemers 
bij te staan en te adviseren rondom de toepassing van de Houtverordening. 
Ook de voorlichting over de beste praktijk om aan de Verordening te vol-
doen, wordt daarbij genoemd. Dit laat onverlet dat de bevoegde autoriteit 
zodanig adviseert en bijstaat dat de verantwoordelijkheden en de onafhanke-
lijkheid van de bevoegde autoriteit hierdoor niet worden aangetast.

De interpretatie van de toepassing van deze Houtverordening bepaalt in 
grote mate hoe de wet zijn functie gaat vervullen. Op dit moment is nog 
moeilijk vast te stellen hoe de interpretatie zal zijn. De wettekst zelf voorziet 
hier ook al een beetje in. Artikel 14 geeft de mogelijkheid om de bijlage met 
hout en houtproducten aan te passen. De werking en doelmatigheid van de 
wet worden ook regelmatig beoordeeld: aanvankelijk na twee jaar en later na 
zes jaar. Dit gebeurt op lidstaatniveau. Elke twee jaar behoort verslag te wor-
den gedaan over het functioneren van deze verordening. Dit verslag wordt 
door de bevoegde autoriteit opgesteld.

Om de operators die conform deze wet moeten handelen ter wille te zijn, is 
het toegestaan om de benodigde zorgvuldigheid uit te besteden aan zoge-
noemde ‘Monitoring Organisations’ of toezichthoudende instanties. In dit 
artikel wordt verder de Engelse term gehandhaafd.
Een Monitoring Organisation moet allereerst een stelsel van zorgvuldig-
heidseisen in stand houden en evalueren bij marktdeelnemers. Daarbij 
wordt gelet of het correct wordt gebruikt. Bij niet-nakomen van de verplich-
tingen door de marktdeelnemers dienen passende maatregelen genomen 
te worden, waarbij het inlichten van de autoriteiten ook hoort in geval van 
aanzienlijke of herhaalde nalatigheid van de marktdeelnemer.
De erkenning om als Monitoring Organisation te mogen werken, wordt door 
de Europese Commissie verstrekt. Op dit moment (april 2013) is er nog 
geen formele erkenning gegeven, maar loopt de procedure inmiddels al eni-
ge tijd. Naar verwachting zal medio of eind 2013 tot erkenning overgegaan 
worden van een aantal organisaties. In artikel 8 wordt een aantal vereisten 
genoemd waaraan een Monitoring Organisation moet voldoen.
Na erkenning worden de Monitoring Organisations ‘op gezette tijden’ be-
zocht door de bevoegde autoriteit. De controle heeft dan betrekking op het 
naleven van de taken en het voldoen aan de vereisten.

Op de Nederlandse markt zijn inmiddels diverse aanbieders van producten die 
het voldoen aan de nieuwe Houtverordening mogelijk en vaak gemakkelijker 
moeten maken. Hier volgt een (niet-volledig) overzicht van mogelijke diensten.

controles door bevoegde autoriteit volgens 

richtlijnen

harmonisatie

inspecterende instanties mogen in  

dit geval wél adviseren

Interpretatie

Monitoring Organisations

zorgvuldigheidseisen

Services



europese voorschr iften

m e i  2 0 1 3  h o u t D o c u M e n t A t i e18 · E 2 - 2 0 0

Certificering
Vrijwel alle Monitoring Organisations in aanvraag bieden certificering vol-
gens een ‘EUTR-standaard’ aan. Deze standaard wordt door de betreffende 
Monitoring Organisation zelf opgesteld. Na erkenning door de Europese 
Commissie ontstaat dan een vergelijkbaar traject als bij FSC- of PEFC-certifi-
cering: regelmatige inspecties en de uitwerking van procedures en maatrege-
len om aan de wet te voldoen. De bewijsvoering vindt dan meestal plaats via 
documentatie. Er zijn inmiddels diverse partijen die een dergelijke standaard 
hebben opgesteld, bijvoorbeeld Control Union, SGS, Nepcon, De&D Con-
sult en VVNH/Timber Checker (exclusief voor haar leden). Voordeel van 
certificering is dat er in elk geval zekerheid is dat er geen risico’s op boetes 
en imagoschade zijn: tijdens de audits worden afwijkingen gesignaleerd en 
bovendien zal de NVWA niet direct bij gecertificeerde bedrijven gaan inspec-
teren. Nadeel is dat er wel weer een systeem extra bijkomt, dat ook betaald 
en bijgehouden moet worden.

Maatwerkadvies
Veel Monitoring Organisations en adviesbureaus verzorgen maatwerkad-
vies. Zo kan er hulp ingehuurd worden om een goed stelsel van zorgvuldig-
heidseisen op te stellen en kan eventueel ook de interne evaluatie van het 
systeem worden uitbesteed aan kleinere adviesbureaus. De verantwoorde-
lijkheid ligt uiteraard bij de marktdeelnemer zelf, maar de onafhankelijke 
controle helpt wel om een betrouwbaar systeem te bouwen.

Specifieke services
Er worden inmiddels ook specifieke services ontwikkeld. Een bekend 
voorbeeld is Control Union met ‘Houttrack’, een laagdrempelig online 
Track&Trace-systeem, waarbij door deze certificerende instantie wordt beoor-
deeld of de geüploade documenten betrouwbaar en van toepassing zijn op 
de transactie. Meer informatie is te vinden in een ‘visieartikel’ van Control 
Union in de special van Houtwereld ‘Eerlijk over Hout 2013’.
Daarnaast biedt Control Union ook de ‘Quick Scan EUTR’ aan. Deze snelle 
scan geeft in een of enkele dagdelen inzicht in de stand van zaken met 
betrekking tot de EUTR en geeft ook inzicht waar eventueel moet worden 
bijgeschakeld. Het is advies en nulmeting in één.

Hoe trots moeten we als Europa zijn op de Houtverordening? Is het winst 
voor de sector? Deze vraag laat zich op verschillende manieren en niveaus 
beantwoorden. Nu al is duidelijk dat deze wet in beweging zet. In de sector 
en de vakbladen wordt er nadrukkelijk aandacht aan besteed. Zorgpunt blijft 
de aandacht voor de handhaving. Meestal is er wel enige druk nodig om een 
complete sector in beweging te krijgen. Ook het feit dat sancties verschil-
len en ook het budget voor naleving per lidstaat geregeld is, maakt dat er 
verschillen tussen EU-lidstaten kunnen ontstaan.
Een meer principiële benadering is of we als sector blij kunnen zijn met zoveel 
aandacht voor legaliteit. Elke serieuze ondernemer en klant gaan er toch vanuit 
dat er alleen in legale producten wordt gehandeld. Zo beschouwd is de Houtver-
ordening een stap te weinig en een gemiste kans voor duurzaamheid. Want ook 
de relatie tussen legaliteit en duurzaamheid dient doordacht te worden. Gaat al 
die aandacht voor legaliteit niet ten koste van de focus op duurzaamheid? In elk 
geval is wel duidelijk dat bedrijven die nu sterk op duurzaamheid hebben inge-
zet, het met deze wet aanzienlijk gemakkelijker hebben dan bedrijven die nog 
altijd met niet-gecertificeerde (welk keurmerk dan ook) producten handelen.
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Ondanks de economische crisis is het marktaandeel van duurzaam gepro-
duceerd hout niet teruggevallen. Dat is een aanwijzing dat duurzaamheid 
inmiddels mainstream aan het worden is. Wanneer eenmaal die trend door-
breekt, is legaliteit een gepasseerd station.
De Houtverordening is een feit. Veel bedrijven zijn inmiddels volop bezig. 
De interpretatie van de toepassing van de wet blijft echter nog onzeker en 
deze zal in de komende jaren naar verwachting verder ontwikkelen.
Alhoewel het moeilijk is te bewijzen, lijkt de focus op legaliteit positief te 
kunnen zijn voor duurzaamheid. Het is namelijk aanzienlijk gemakkelijker 
om aan de Houtverordening te voldoen met duurzaam geproduceerd hout 
dan voor sommige niet-gecertificeerde ketens. Relatieve korte en simpele 
ketens kunnen echter zonder duurzaamheidcertificering ook goed voldoen 
aan de eisen uit de wet. Daarmee zal er de komende jaren naar verwachting 
een serieuze stroom van niet-gecertificeerd materiaal aanwezig blijven in de 
markt.

– http://cpi.transparency.org/cpi2012: Corruption Perception Index per 
land per jaar.

– http://ec.europa.eu/environment/eutr2013. Nieuw gelanceerde site van 
de Europese Commissie met info over de houtverordening.

– http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm. Site 
met formele informatie over de houtverordening, waaronder de Veror-
dening, de Uitvoeringsverordening en het Guidance Document (final 
version).

– https://ic.fsc.org/facts-figures.19.htm. FSC-website rond hoeveelheden 
gecertificeerd bos.

– www.cbs.nl/nl-NL/menu/methoden/classificaties/overzicht/gn/2012/
default.htm. Informatie over de goederencodes en hoe producten daar in 
te delen; tevens een programma te downloaden om codes snel te checken.

– www.euflegt.efi.int/portal/. Officiële site met informatie over FLEGT/
VPA.

– www.globalforestregistry.org. FSC-website rond controlled wood; goede 
analyses per land met betrekking tot onder andere legaliteit.

– www.houtwereld.nl/algemeen/pdf/bestanden/Eerlijk%20over%20
Hout_2013_Totaal.pdf. Een special van Houtwereld met visies uit de bran-
che inzake de Europese Houtverordening.

Nuttige websites
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