Praktijkadvies EU-houtverordening
Bosschap, Oktober 2013
Dit praktijkadvies dient als praktisch hulpmiddel voor boseigenaren en bosaannemers, er kunnen geen rechten
aan ontleend worden.

Vanaf 3 maart 2013 is de EU-houtverordening van kracht. De houtverordening is onderdeel
van wettelijk instrumentarium dat door de EU is opgesteld om de handel in illegaal hout
tegen te gaan. Hoewel het risico op illegale kap in Nederland klein is, is de verordening ook
hier van toepassing en heeft dus direct gevolgen voor boseigenaren en kopers van hout op
stam en indirect voor andere bosaannemers in Nederland.
Krijg ik te maken met de verordening?
De EU-houtverordening geldt voor personen en bedrijven die hout of houtproducten voor het
eerst op de Europese markt brengen. Dit zijn de zogeheten marktdeelnemers en zij moeten
aantonen dat het hout of houtproduct aan alle van toepassing zijnde wetgeving voldoet.
Daarbij gaat het onder andere om wetgeving in het land van herkomst omtrent houtkap,
milieu, financiële eisen, biodiversiteit en rechten van derden.
Bent u boseigenaar?
Een boseigenaar die zelf het hout velt of laat vellen en het langhout, de sortimenten of de
biomassa verkoopt, is zelf de marktdeelnemer die het hout voor het eerst op de markt
brengt. De boseigenaar moet in deze gevallen aan de eisen van de verordening voldoen.
Wordt er hout op stam verkocht dan is niet de boseigenaar maar de exploitant de
marktdeelnemer. Als boseigenaar bent u dan niet degene die gecontroleerd wordt. Het valt
wel te verwachten dat de exploitant of koper diverse documenten (zie stap 1: documentatie)
bij u zal opvragen, om daarmee legaliteit van het hout te kunnen waarborgen.
Bent u bosaannemer en koopt u hout op stam?
Wanneer u als bosaannemer hout op stam koopt en als marktdeelnemer voor het eerst hout
op de markt brengt, moet u aan de eisen van de verordening voldoen. U kunt gecontroleerd
worden en zal diverse documenten (zie stelsel van zorgvuldigheidseisen) moeten kunnen
overhandigen om daarmee de legaliteit van het hout te kunnen waarborgen.
Bent u bosaannemer, maar brengt een andere partij het hout op de markt?
Wanneer u als bosaannemer slechts het hout velt, maar niet verkoopt, dan bent u geen
marktdeelnemer en is de EU-houtverordening niet op u van toepassing. Het valt wel te
verwachten dat de diegene die het hout op de markt brengt diverse documenten (zie stelsel
van zorgvuldigheidseisen) bij u zal opvragen, om daarmee de legaliteit van het hout te
kunnen waarborgen.
Wanneer is de EU-houtverordening van toepassing?
EU-houtverordening is van toepassing wanneer u:
 (als eerste) hout op de markt brengt, ook wanneer u hout op stam koopt.
 (tak- en top)hout verkoopt aan een biomassacentrale.
 (brand)hout aan particulieren verkoopt. U hoeft echter niet te registreren aan wie u verkoopt.
LET OP! De EU-houtverordening is ook van toepassing bij online verkoop (bv. via marktplaats.nl).
EU-houtverordening is niet van toepassing wanneer u:
 hout op stam verkoopt.
 slechts aanneemt, maar geen hout koopt of verkoopt.

Waar moet ik op letten?
De houtverordening heeft niet als doel om de herkomst van het hout tot aan de consument
transparant te maken. Wanneer het hout dus eenmaal op de markt is, hoeven
doorverkopende partijen de legaliteit niet meer expliciet bij te houden. Het volstaat dan om bij
te houden van welke partij gekocht is en aan welke partij doorverkocht is.
LET OP! Deze administratie moet 5 jaar bewaard worden.

Stelsel van zorgvuldigheidseisen
Bent u de marktdeelnemer, dan wordt er van u gevraagd dat u een stelsel van
zorgvuldigheidseisen hanteert om te waarborgen dat het hout dat u op de markt brengt
legaal is. Dit systeem bestaat uit een aantal stappen:
1. het verzamelen van informatie (documentatie) over de houtoogst en de legaliteit;
2. het uitvoeren van een risicoanalyse op basis van de verzamelde informatie;
3. het nemen van maatregelen om de risico's te beheersen.
Stap 1: Documentatie
Bij stap 1 dient u te (kunnen) beschikken over documentatie van de houtoogst en de
legaliteit.
Informatie over de houtoogst:







Beschrijving houtsoort;
Handelsnaam, type product, gebruikelijke (of wetenschappelijke) benaming boomsoort.
Locatie van de houtoogst;
Gemeente, naam bosgebied, vak/afdeling , eventueel het kadastraal perceel.
Hoeveelheid van de houtoogst;
Omvang, gewicht, of aantal eenheden.
Doel van de houtoogst:
Eindkap, dunning, of omvorming (bv. naar natuur).
NAW-gegevens van de boseigenaar;
Naam, adres, woonplaats.
NAW-gegevens van de bosaannemer, vervoerder en zagerij (indien van toepassing).
Naam, adres, woonplaats (deze gegevens staan veelal in facturen en koopcontract en moeten al 7 jaar
bewaard worden voor de Belastingdienst).
Doel hiervan is dat de keten inzichtelijk gemaakt kan worden indien de NVWA hiertoe aanleiding ziet.
LET OP! Leg al deze gegevens vast in de aankoopovereenkomst en/of uw
administratie.

Legaliteit van de houtoogst kan blijken uit:
Algemene verplichtingen
 Kapmelding Boswet;
Kapmelding via www.dr-loket.nl.
 Checklist Gedragscode Bosbeheer
Checklist via www.bosschap.nl.
Specifieke verplichtingen (afhankelijk van de situatie)
 Ontheffing Flora- en Faunawet.
Ontheffingsaanvraag via www.dr-loket.nl;
 Vergunning Natuurbeschermingswet (in Natura2000-gebied of Beschermd Natuurmonument)
Vergunningaanvraag via provinciale website.
Omgevingsvergunning (onderdeel aanlegvergunning) via gemeente (indien opgenomen in
bestemmingsplan).
Bestemmingsplannen zijn in te zien op www.ruimtelijkeplannen.nl.
Vergunningaanvraag via www.omgevingsloketonline.nl.
LET OP! Omgevingsvergunning is vaak niet nodig indien de eigenaar geregistreerd is
bij het Bosschap.
 Beheerplan of contract tussen boseigenaar en aannemer (in geval van dunning).

Stap 2: Risicobeoordeling
Bij stap 2 dient u op basis van de verzamelde documentatie te beoordelen of het risico op
illegaliteit acceptabel is. Oftewel u dient alle bovenstaande punten te checken. Wanneer één
van bovenstaande punten niet in orde is, is het risico op illegaliteit onacceptabel.
Stap 3: Risicobeheersing
Wanneer u het risico als onacceptabel heeft beoordeeld dient u maatregelen te nemen om
het risico te verkleinen. Oftewel u dient extra informatie over de houtoogst in te winnen en/of
u dient (alsnog) een melding, vergunning en/of ontheffing aan te vragen.
Hoe word ik gecontroleerd?
Elke marktdeelnemer kan gecontroleerd worden door de toezichthouder. In Nederland is dat
de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA kan op dit moment nog niet
aangeven hoe de controles er precies uit gaan zien. De verwachting van het Bosschap is dat
de reguliere houtoogst amper belast zal worden. De NVWA richt zich met name op gevallen
waar mogelijke overtredingen worden gemeld of gesignaleerd. Mogelijke overtredingen
kunnen online gemeld worden bij de NVWA via:
https://formdesk.minlnv.nl/kcdv/Warenklachten_vragen_formulier_v8
De NVWA kan in principe controleren op:
- legaliteit van het product;
- het stelsel van zorgvuldigheidseisen (hoe zit dit in elkaar);
- de onderliggende documentatie die is verzameld in het kader van dit systeem;
- fysieke producten die op de markt zijn gebracht (komen ze overeen met wat uit de
documentatie blijkt).
Een marktdeelnemer kan zich ook aansluiten bij een toezichthoudende organisatie.
Dergelijke organisaties bieden een stelsel van zorgvuldigheidseisen op maat aan en zullen u
hierop controleren. De NVWA controleert vervolgens de toezichthoudende organisaties. In
Nederland is NEPCon op dit moment de enige toezichthoudende organisatie.
Hout met een keurmerk
De certificeringsystemen van hout met een keurmerk (FSC of PEFC) voldoen inmiddels aan
de eisen van de EU-houtverordening. Het keurmerk voor bosaannemers (ErBo) voldoet
(nog) niet aan deze eisen.
LET OP! Deze keurmerken bieden geen (officiële) garantie voor het voldoen aan de EU-houtverordening.
Certificaten kunnen wel meegenomen worden in de risicobeoordeling en risicobeheersing en een
onderdeel zijn van uw stelsel van zorgvuldigheidseisen.

Achtergrondinformatie
Meer weten over de EU-houtverordening en de uitwerking ervan in de praktijk? Kijk op:
www.vwa.nl/onderwerpen/regels-voor-ondernemers-consumentenartikelen/dossier/houtimporteren/europese-houtverordening
Meer uitleg over de opbouw van een stelsel van zorgvuldigheidseisen is te vinden op:
www.vwa.nl/onderwerpen/regels-voor-ondernemers-consumentenartikelen/dossier/houtimporteren/opzetten-systeem-van-zorgvuldigheidseisen
Antwoorden op praktische vragen over de EU-houtverordening zijn te vinden op:
http://www.vwa.nl/onderwerpen/regels-voor-ondernemersconsumentenartikelen/dossier/hout-importeren/veelgestelde-vragen-eu-houtverordening/innederland-gekapt-hout
Heeft u vragen of opmerkingen over dit praktijkadvies, dan kunt u contact opnemen met:
Paul de Dooij, dedooij@bosschap.nl

