
  
 

 
Op 3 maart 2013 treedt de Europese Houtverordening in werking. Deze wetgeving heeft betrekking op 
alle bedrijven die handelen in hout en houtproducten, ongeacht of deze afkomstig zijn van binnen of 
buiten de EU. Met deze handleiding informeert FEFPEB u over de belangrijkste aspecten van deze 
verordening en de maatregelen die u mogelijk moet nemen. 

EUROPESE HOUTVERORDENING 
Praktische handleiding voor VERORDENING (EU) NR. 995/2010 VAN 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 20 oktober 2010 tot 
vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en 

houtproducten op de markt brengen 

Wat is de EUTR? 
 

EUTR staat voor European Union 
Timber Regulation (de Europese 
Houtverordening). Deze verordening: 
 
1. verbiedt het op de EU-markt 

brengen van illegaal gekapt hout 
of producten gemaakt uit 
dergelijk materiaal;  

2. verplicht EU-handelaren die als 
eerste houtproducten op de EU-
markt introduceren om een 
stelsel van zorgvuldigheidseisen 
te hanteren;  

3. verplicht handelaren een 
registratie van hun leveranciers 
en klanten bij te houden om zo 
de traceerbaarheid van 
houtproducten mogelijk te 
maken. 

 
De houtverordening treedt op 3 
maart 2013 in werking. 

Bereik / gedekte producten 
Deze verordening heeft betrekking op een groot aantal 
verschillende houtproducten, waaronder verpakkingen en 
pallets. De verordening heeft geen betrekking op 
verpakkingsmateriaal gebruikt om een ander 
geïmporteerd product te ondersteunen, beschermen of 
dragen, en ook niet op stuwhout en gerecyclede 
producten. 
 
De verordening is van toepassing op zowel geïmporteerd 
als binnen de EU geproduceerd hout en houtproducten.   
Hout en houtproducten met geldige FLEGT- of CITES-
licenties worden automatisch geacht te voldoen aan de 
vereisten van de verordening. 

Wie worden "marktdeelnemers" 
genoemd? 
 
De bepalingen van deze verordening 
met betrekking tot marktdeelnemers 
zijn van toepassing op:  

 bedrijven die hout kappen in de 
EU, met als doel de verwerking of 
verkoop aan commerciële of niet-
commerciële consumenten; 

 bedrijven die hout en 
houtproducten invoeren in de EU, 
met als doel de verwerking of 
verkoop aan commerciële of niet-
commerciële consumenten; en  

 bedrijven die hout invoeren in de 
EU exclusief voor gebruik in hun 
eigen bedrijf.  

Belangrijkste definities 
Op deze verordening zijn de volgende definities van 
toepassing: 
- Illegaal gekapt: gekapt in strijd met de toepasselijke 

wetgeving in het land waar het hout is gekapt; illegaal 
hout of illegale houtproducten zijn producten gemaakt 
van illegaal gekapt hout of die illegaal gekapt hout 
bevatten; 

- Marktdeelnemer: een natuurlijke persoon of 
rechtspersoon die hout of houtproducten voor het 
eerst op de interne markt brengt;  

- Handelaar: een natuurlijke persoon of rechtspersoon 
die in het kader van een handelsactiviteit op de interne 
markt hout of houtproducten koopt of verkoopt die 
reeds op de interne markt zijn gebracht (door een 
marktdeelnemer). 

http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm
http://ec.europa.eu/environment/cites/home_en.htm


  
Wat moet ik doen? 
 

 Als marktdeelnemer: een stelsel van 
zorgvuldigheidseisen hanteren (zie onder) 

 Als handelaar: de marktdeelnemers of 
handelaren kunnen identificeren die het 
hout en de houtproducten hebben 
geleverd; en de handelaren aan wie u hout 
en houtproducten hebt geleverd. 
Deze gegevens moeten ten minste vijf jaar 
lang worden bewaard en indien gevraagd 
aan de verantwoordelijke instanties kunnen 
worden getoond. 

 

 

Marktdeelnemer of handelaar? 
 
Of u een marktdeelnemer bent, hangt af van de aard 
van uw activiteiten. Als u de persoon of het bedrijf 
bent dat hout en houtproducten als eerste op de EU-
markt introduceert, bent u een marktdeelnemer en 
bent u verplicht een stelsel van zorgvuldigheidseisen te 
hanteren.  
 
Typische voorbeelden van marktdeelnemers zijn: 
- Een bedrijf dat hout en houtproducten, zoals 

verpakkingen en pallets importeert uit andere 
landen; 

- Een bedrijf dat boomstammen uit eigen productie 
of houtkap verkoopt binnen de EU; 

- Een houtzagerij of houtvezelbedrijf dat 
boomstammen importeert voor de productie van 
gezaagd hout of panelen voor verkoop op de EU-
markt; 

- Bedrijven niet afkomstig uit de EU die hout en 
houtproducten, zoals verpakkingen en pallets 
verkopen aan klanten in de EU. 

 
De Europese Commissie heeft een aantal vereisten 
opgesteld voor toepassing van het stelsel van 
zorgvuldigheidseisen. Deze worden apart genoemd in 
deze brochure. 
 
Als marktdeelnemer kunt u vertrouwen op de services 
van een toezichthoudende organisatie in de context 
van de EUTR. Deze organisatie helpt u te voldoen aan 
uw wettelijke verplichtingen. 
 

Meer informatie? 
 

 Verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de 
verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen 
aangenomen op 20 oktober 2010 en gepubliceerd in het Official Journal op 12 november 2010 

 Gedelegeerde Verordening van de Commissie van 23 februari 2012 inzake de procedures voor 
de erkenning en de intrekking van de erkenning van de toezichthoudende organisaties die zijn 
ingesteld bij Verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees Parlement en de Raad tot 
vaststelling van de verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt 
brengen  

 Uitvoeringsverordening (EU) nr. 607/2012 van de Commissie van 6 juli 2012 houdende 
gedetailleerde voorschriften betreffende het stelsel van zorgvuldigheidseisen en de frequentie 
en de aard van de controles op de toezichthoudende organisaties overeenkomstig Verordening 
(EU) nr. 995/2010 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van de verplichtingen 
van marktdeelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen 

 Document met EC-richtlijnen -  Kwesties met betrekking tot het juridische raamwerk van de EU 
Houtverordening 

FEFPEB 
de European Federation of Wooden Pallet and Packaging 
Manufacturers 
Postbus 90154 /  5000 LG Tilburg  / Nederland 
www.fefpeb.eu  /  fefpeb@wispa.nl  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0995:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32010R0995:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012R0363:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012R0363:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012R0363:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012R0363:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012R0363:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012R0607:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012R0607:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012R0607:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012R0607:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32012R0607:EN:NOT
http://www.fefpeb.eu/
mailto:fefpeb@wispa.nl


Het stelsel van zorgvuldigheidseisen: wat is dit? 
 
Voor het stelsel van zorgvuldigheidseisen ("due diligence system"; afgekort als DDS) moet een 
marktdeelnemer informatie over hout en houtproducten en de leveranciers ervan verzamelen 
zodat er een volledige risicoanalyse kan worden gemaakt.  
De informatie die onder Artikel 6 moet worden beoordeeld, kan in twee categorieën worden 
verdeeld. 

 Artikel 6(1)(a) - specifieke informatie over het hout of houtproduct zelf: een beschrijving, 
het land waarin het hout is gekapt (en, indien van toepassing, het subnationale gebied en 
de kapconcessie), de leverancier en handelaar, en documenten waaruit blijkt dat het 
product voldoet aan de toepasselijke wetgeving.  

 Artikel 6(1)(b) - algemene informatie die een context levert voor beoordeling van de 
productspecifieke informatie, algemene informatie over de invloed van de illegale kap van 
specifieke boomsoorten en de invloed van illegale houtkap op het gebied van herkomst, en 
algemene informatie over de complexiteit van de toeleveringsketen. 
 

Het risiconiveau kan alleen per geval worden beoordeeld omdat de analyse afhankelijk is van 
diverse factoren.  
 
Hoewel er geen uniform systeem is voor het bepalen van de risico's, dient de marktdeelnemer 
elk van de volgende vragen te beantwoorden: 
 

 Heeft de leverancier alle documenten overhandigd die naleving van de toepasselijke 
wetgeving aantonen en zijn deze documenten controleerbaar? Als alle mogelijke 
documenten beschikbaar zijn, is de kans groter dat de toeleveringsketen van het product 
een gevestigde keten is. De marktdeelnemer dient een gegrond vertrouwen te hebben dat 

de documenten echt en betrouwbaar zijn. 

 Zijn er aanwijzingen dat een bedrijf in de toeleveringsketen betrokken is bij illegale 
praktijken? De kans is groter dat hout gekocht van een bedrijf betrokken bij illegale 
praktijken illegaal gekapt is. 

 Komt illegale houtkap vaker voor in het land van herkomst en/of het subnationale gebied 
waar het hout is gekapt? Hierbij moet ook worden gekeken naar de aanwezigheid van 
gewapende conflicten. 

 Is er bij specifieke boomsoorten een hoger risico op illegale houtkap? 

 Heeft de VN-Veiligheidsraad of de Europese Commissie sancties opgelegd voor import en 
export van hout? 

 Is het beleidsniveau reden tot zorg? Het beleidsniveau kan de betrouwbaarheid van 
bepaalde documenten die conformiteit met de toepasselijke wetgeving tonen, verzwakken. 
Er moet dus rekening worden gehouden met het corruptieniveau in het land, de risico-
indices en andere beleidsindicatoren. 

 Complexiteit van de toeleveringsketen van hout en houtproducten: hoe complexer de 
toeleveringsketen, hoe moeilijker het is om de herkomst van het product terug te traceren 
naar de kaplocatie. Indien op een bepaald moment in de toeleveringsketen niet de vereiste 
informatie kan worden overlegd, neemt de kans op de aanwezigheid van illegaal gekapt 
hout in de keten toe.  



Actiestructuur: wel of geen risico? 
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