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FLEGT VPA Independent
Market Monitoring 2021 voor
Nederland
Sinds 2017 is Stichting Probos voor Nederland nationaal correspondent voor
de FLEGT Independent Market Monitoring (IMM) en rapporteert jaarlijks
over de effecten van FLEGT VPA op de Nederlandse houthandel. Daarvoor
voert zij interviews uit bij de importerende houthandel. In dit Bosbericht
worden de belangrijkste resultaten van de IMM monitor van de afgelopen
jaren voor Nederland beschreven met nadruk op 2021.

FLEGT VPA Independent Market Monitoring 2021
voor Nederland
FLEGT VPA licenties en IMM
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Figuur 1 - Nederlands importen van hout en houtproducten van VPA partner landen over
de periode 2004-2020 (Bron: FLEGT IMM data dashboard).
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Figuur 2 - Aandeel van VPA landen die houtproducten (excl. pulp en papier) leveren t.o.v.
de totale Nederlandse import van houtproducten uit VPA landen in 2020
(Bron: FLEGT IMM data dashboard).
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(Bron: FLEGT IMM data dashboard)
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