Persbericht om te verspreiden in de lidstaten

Nieuwe EU-houtverordening treedt in
werking in de Europese Unie
Vanaf 3 maart 2013 treedt in alle EU-lidstaten een nieuwe EUhoutverordening in werking (EUTR, EU Timber Regulation), die de handel
in illegaal gekapt hout moet tegengaan. Deze verordening, die van
toepassing is op de hele houtsector, verbiedt dat illegaal gekapt hout op
de Europese markt wordt gebracht, om zo het toenemende probleem
van de illegale houtkap overal ter wereld een halt toe te roepen.
De verordening is van toepassing op hout en houtproducten (zowel
import als productie in de EU) en bepaalt voor alle betrokkenen de
procedures om het risico te beperken dat er illegaal gekapt hout wordt
gebruikt. Dit betekent dat marktdeelnemers, die een houtproduct
als eerste op de EU-markt brengen, aan de hand van een stelsel van
‘zorgvuldigheidseisen’ alle nodige inspanningen moeten leveren om
te garanderen dat het hout dat ze verhandelen, legaal werd gekapt.
Bovendien zijn de handelaren, die hout kopen of verkopen dat zich al
op de interne markt bevindt, verplicht om de nodige informatie bij te
houden, om het hout dat ze verhandelen eenvoudig te kunnen traceren.
De verordening is echter geen grensmaatregel, en er zullen dan ook
geen transporten worden gecontroleerd aan de Europese grenzen.

Noot voor de redactie:
1.

De volledige tekst van de EUTR, die door het Europees Parlement en de Raad werd aangenomen op 20 oktober 2010
en die in alle EU-landen in werking treedt op 3 maart 2013,
vindt u hier: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:32010R0995:NL:NOT.

2.

Met „illegale houtkap” bedoelt de EUTR het kappen van hout in
strijd met de wet of de regelgeving in het land waar het hout
is gekapt.

3.

Hout of houtproducten met een geldige FLEGT- of CITES-vergunning voldoen al aan de eisen van de verordening.

4.

De verordening is niet van toepassing op personen die hout of
houtproducten kopen of verkopen voor persoonlijk gebruik (dus
voor niet-commerciële doeleinden).

De EUTR heeft betrekking op een waaier aan producten1 – van papier en
pulp tot massief hout en hout voor vloerdelen – en maakt deel uit van
de voortdurende inspanningen van Europese landen om het probleem
van de illegale houtkap te helpen aan te pakken. Die praktijk veroorzaakt
immers grote economische, maatschappelijke en ecologische
schade: ze wordt niet alleen in verband gebracht met ontbossing en
klimaatverandering, maar ondermijnt ook de inspanningen en het
levensonderhoud van marktpartijen die wel hun verantwoordelijkheid
nemen, en ze gaat gepaard met conflicten over land en grondstoffen.
Door deze verordening te helpen handhaven kan uw land zijn stempel
drukken op de bosbouwpraktijken in Europa en in de hele wereld, en
helpen om de illegale houtkap een halt toe te roepen.

1	Gerecycleerde producten en gedrukte papieren producten, zoals boeken,
tijdschriften en kranten, zijn enkele houtproducten die niet onder de wetgeving
vallen. Een lijst met alle producten waarvoor de EUTR geldt vindt u in de
bijlage bij de verordening.
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