Weblinks
Tekst van de EU-houtverordening:
h t t p : / / e u r - l e x . e u r o p a . e u / L e x U r i S e r v / L e x U r i S e r v.
do?uri=CELEX:32010R0995:NL:NOT

Samenvatting van de EU-houtverordening:
http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.
htm#products

Leidraad voor de EU-houtverordening:
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/guidance_
document.pdf

Klop
Klop

Bent u
houthandelaar?

Website van
de EU-houtverordening:

Wist u dit? Op 3 maart 2013
treedt de nieuwe Europese
houtverordening in werking
om illegaal gekapt hout
van de EU-markt te weren.

http://ec.europa.eu/eutr2013

http://ec.europa.eu/eutr2013

Milieuzaken

De nieuwe Europese
houtverordening
In het kader van de nieuwe EU-houtverordening is
het verboden om illegaal gekapt hout en producten
afkomstig van dit hout op de EU-markt te brengen.
De verordening betreft hout en houtproducten die
voor het eerst op de EU-markt worden gebracht.

Waarom deze nieuwe wetgeving?
De EU wil de illegale houtkap een halt toeroepen aan de bron:
het kappen in strijd met de wet of regelgeving in het land waar
het hout is gekapt.

Voor wie is de verordening bedoeld?

De verordening maakt een onderscheid tussen twee soorten
(ver)kopers van hout en houtproducten: marktdeelnemers en
handelaren.
Marktdeelnemer
U brengt voor het eerst
houtproducten op de EU-markt.

Uw verantwoordelijkheid
U moet zich houden aan een stelsel
van „zorgvuldigheidseisen” wanneer
u hout op de EU-markt brengt.
Ook moet u het risico beperken op
illegaal gekapt hout en producten
van dergelijk hout op de interne
markt. Daarom moet u een specifiek
risicobeheerssysteem invoeren, een
stelsel van „zorgvuldigheidseisen”,
gebaseerd op:
• informatie,
• een risicobeoordeling,
• risicobeperkingsprocedures.

Handelaar
U koopt of verkoopt – voor
commerciële doeleinden – hout
of houtproducten die al op
de interne EU-markt zijn gebracht.

Uw verantwoordelijkheid
U bent verplicht informatie bij
te houden over uw leveranciers
en klanten, zodat het hout dat
u verhandelt gemakkelijk kan
worden getraceerd.

Hoe houden marktdeelnemers zich aan
het stelsel van „zorgvuldigheidseisen”?

Als marktdeelnemer kunt u uw eigen stelsel van zorgvul
digheidseisen ontwikkelen of een stelsel gebruiken dat is
ontwikkeld door een toezichthoudende organisatie. Voor een
organisatie in uw land kunt u terecht op onze website.

Illegale houtkap: waar ligt het probleem?
Economisch
Het leidt tot inkomstenverlies en ondermijnt
de inspanningen van (ver)kopers die wel hun
verantwoordelijkheid nemen.
Ecologisch
Het hangt samen met ontbossing, klimaatverandering
en een verlies van biodiversiteit.
Maatschappelijk
Het gaat gepaard met conflicten over land en
grondstoffen, en minder zeggenschap voor lokale
gemeenschappen.

Hoe zit het met FLEGT- of
CITES-vergunningen?

Als het hout of de houtproducten die u verhandelt geldige FLEGTof CITES-vergunningen hebben, worden ze geacht aan de eisen
van de verordening te voldoen.

Welke producten vallen onder
de verordening?

De verordening is van toepassing op een breed scala aan houtsoorten
en houtproducten geproduceerd en geïmporteerd in de EU. Niet alle
houtsoorten en houtproducten vallen echter onder de verordening.
U vindt een volledige lijst van de producten die onder deze
wetgeving vallen in de bijlage bij de houtverordening.

Welke producten vallen niet onder
de verordening?

Opgelet: de lijst hieronder is niet volledig.
■■ gerecycleerde producten;
■■ bedrukt papier, zoals boeken, tijdschriften en kranten;
■■ verpakkingsmateriaal dat uitsluitend wordt gebruikt
als verpakkingsmateriaal om een ander product te
ondersteunen, te beschermen of te dragen;
■■ sommige bamboe- of rotanproducten;
■■ andere producten die niet in de bijlage zijn opgenomen*.

Wie staat in voor de wetshandhaving?

De verordening is in elke EU-lidstaat bindend. De wetgever in uw
land stelt de sancties vast om ervoor te zorgen dat de verordening
wordt nageleefd. In elke lidstaat is er een bevoegde autoriteit die
de handhaving van de verordening coördineert.
De EU-houtverordening is geen grensmaatregel: geïmporteerde
producten worden niet gecontroleerd aan de grens.

(*) Om te weten te komen of een product al dan niet onder de verordening valt, dienen importeurs
de Gecombineerde Nomenclatuur te raadplegen die als bijlage bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 is gevoegd.

