
Verklaring over de Europese Houtverordening (EUTR 995/2010) 

 

Vanaf 3 maart 2013 is de Europese Houtverordening (EUTR 995/2010) van kracht. De EUTR verbiedt het 

op de interne markt brengen van illegaal gekapt hout en producten daarvan. De EUTR schrijft 

verplichtingen voor “marktdeelnemers” en “handelaren” voor: 

 

 Marktdeelnemers zijn natuurlijke of rechtspersonen die hout of houtproducten voor het eerst op de 

interne markt brengen. Marktdeelnemers dienen “een stelsel van zorgvuldigheidseisen” toe te passen 

om het risico te minimaliseren dat zij illegaal gekapt hout of houtproducten met hout van illegale 

oorsprong op de interne markt brengen. 

 Handelaren zijn natuurlijke of rechtspersonen die in het kader van een handelsactiviteit op de interne 

markt hout en/of houtproducten kopen of verkopen die reeds (door een marktdeelnemer) op de interne 

markt zijn gebracht. Handelaren dienen bij te houden wie hun leveranciers en klanten zijn om hout of 

houtproducten te kunnen traceren. 

 

o Als leverancier van hout en/of houtproducten die al (door een marktdeelnemer) op de 

interne markt gebracht zijn, worden wij gekwalificeerd als handelaar. Een “stelsel van 

zorgvuldigheidseisen” is reeds toegepast door de onderneming die het hout en/of de 

houtproducten voor het eerst op de interne markt heeft gebracht. 

 

o Als leverancier van hout en/of houtproducten die gekocht zijn van een leverancier van 

buiten de EU, worden wij gekwalificeerd als marktdeelnemer. Derhalve hebben we een 

“stelsel van zorgvuldigheidseisen” geïmplementeerd zoals vereist door de EUTR. Een 

stelsel van zorgvuldigheideisen vereist dat een marktdeelnemer informatie/documentatie 

verzamelt over hout en/of houtproducten en hun leveranciers om een volledige 

risicobeoordeling uit te voeren, opdat het risico wordt geminimaliseerd dat illegaal gekapt 

hout of houtproducten met hout van illegale oorsprong op de interne markt worden 

gebracht. Een stelsel van zorgvuldigheidseisen is toegepast door onze onderneming die 

het hout en/of de houtproducten voor het eerst op de interne markt brengt. 

           * Gelieve de antwoorden die van toepassing zijn aan te kruisen (beide antwoorden zijn mogelijk) 

 

Wij onderschrijven de Europese Houtverordening (EUTR 995/2010) en bevestigen op basis van verkregen 

informatie/documentatie dat het geleverde hout en/of de geleverde houtproducten in overeenstemming met 

de EUTR zijn. 

 

Conform de EUTR is het geen vereiste voor marktdeelnemers en/of handelaren om een verklaring / 

certificaat te verstrekken dat het geleverde hout en/of de geleverde houtproducten in overeenstemming 

met de EUTR zijn. 

 

Plaats: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Datum: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………….. 

Naam onderneming: …………………………………………………………………………………………………. 

Handtekening: …………………………………………………………………………………………………………. 


