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Breukelen, 4 februari 2013 

 

 

Geachte seminardeelnemer, 

 

 

Wij zijn verheugd u te verwelkomen op Landgoed Nijenrode voor het informatieseminar: “De 

Europese Houtverordening: over een maand is het zover!” 

 

In deze brochure treft u de volgende stukken: 

 

- een lijst met handige websites 

- het programma 

- een overzicht van de sprekers en panelleden  

- een deelnemerslijst 

- een background memorandum (geschreven voor dit seminar) 

- de Europese Houtverordening (995/2010) 

- de Gedelegeerde Verordening (363/2012) 

- de Uitvoeringsverordening (607/2012) 

- het besluit uitvoering Europese Houtverordening (Staatsblad 2012-671) 

- ruimte voor notities 

 

 

Wij hopen dat u een informatieve middag zult hebben. 

 

 

 

De seminarorganisatie, 

 

 

Tineke Lambooy, Michiel Brandt,                                                       Rob Busink, Cathrien de Pater 

Yulia Levashova  

 

Center for Sustainability     Ministerie van Economische Zaken 

Nyenrode Business Universiteit  

 

 



HANDIGE WEBSITES EU-HOUTVERORDENING 
 

Website van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) over de EU-Houtverordening:  
http://vwa.nl/onderwerpen/regels-voor-ondernemers-consumentenartikelen/dossier/hout-
importeren/eu-regels 

 
Publicatie van de EU-Houtverordening nr. 995/2010 in het Staatsblad 7 december 2012: 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2012-671.html 
 
Website van de EU over de EU-houtverordening: 

http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm 
 
Tekst van de EU-houtverordening – Europese Commissie:  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:295:0023:0034:NL:PDF 
(Nederlandse versie) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:295:0023:0034:EN:PDF 
(Engels origineel) 

 
Gedelegeerde Verordening  (EU) No 363/2012 d.d. 23 februari 2012: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:115:0012:0016:NL:PDF 
(NL versie) 

 
Uitvoeringsverordening (EU) nr. 607/2012 d.d. 6 juli 2012: 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:177:0016:0018:NL:PDF 
(NL versie) 

 
Brochure EU-houtverordening: 

http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/EUTR_Leaflet_NL.pdf (Nederlandse versie) 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/EUTR_Leaflet_EN.pdf (Engels origineel) 

 
Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT): 

http://www.euflegt.efi.int/portal/ 
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:177:0016:0018:NL:PDF
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Het Center for Sustainability van Nyenrode Business Universiteit en het Ministerie van Economische Zaken hebben het             

genoegen u uit te nodigen voor het informatieseminar: 

 

“De Europese Houtverordening: over een maand is het zover!” 
 

Datum:   maandag 4 februari 2013, 12.00 - 18.00 uur 

Locatie:   het Koetshuis, Landgoed Nijenrode, Breukelen 

Doel:      het informatieseminar dient om u te informeren over de details van de EU-Houtverordening en de consequenties voor de 

      import, en het in de handel brengen, van hout en houten producten. Het seminar geeft u en andere belanghebbenden de              

                 gelegenheid om in overleg te treden met de Nederlandse overheid, toezichthoudende organisaties en marktpartijen.  

                 Tijdens het seminar krijgen de deelnemers inzicht hoe met de EU-Houtverordening rekening te houden in de dagelijkse  

                 bedrijfspraktijk. Op 3 maart 2013 treedt de EU-Houtverordening in werking, zorg dat u optimaal bent voorbereid! 

PROGRAMMA  

 

12:00 - 13:00 Ontvangst & Registratie met broodjeslunch 

  Het Koetshuis, Landgoed Nijenrode 

 

13:00 - 13:20 Woord van welkom door dagvoorzitter 

  Tineke Lambooy (Associate Professor, Center for 

  Sustainability - Nyenrode Business Universiteit) 

13:20 - 13:30 Inleiding en thematiek van het seminar 

  Rob van Brouwershaven (Directeur, Directie  

  Natuur en Biodiversiteit - Ministerie van Econo- 

  mische Zaken)  

 

  Plenaire presentaties: Wat betekent de  

  EU-Houtverordening voor belanghebbenden? 

 

13:30- 13:45 EU-Houtverordening vanuit de houthandel 

  Paul van den Heuvel (Directeur, Koninklijke  

  VVNH) 

13:45 - 14:00 EU-Houtverordening vanuit een branche- 

  vereniging 

  Femke den  Hartog ( Beleidsadviseur, CBW Mitex) 

14:00 - 14:15 EU-Houtverordening vanuit een NGO 

  Hilde Stroot (Campaigner Amazon, Greenpeace) 

 

14:15- 14:30 Vragenronde 

 

 

14:30 - 15:00 Koffie & Thee 

 

   

15:00 - 15:20 EU-Houtverordening: Laatste ontwikkelingen  

  Rob Busink (Senior Beleidsmedewerker,  

  Ministerie van Economische Zaken) - presentatie 

  & vragenronde 

15:20 - 16:00 Handhaving en de EU-Houtverordening 

  Meriam Wortel (Inspecteur Toezichts-  

  ontwikkeling, Nederlandse Voedsel– en  

  Warenautoriteit) - presentatie & vragenronde 

 

16:00 - 16:55 Monitoring Organisations in gesprek 

  Paneldisscusie met onder andere: 

  - Richard Sikkema (Control Union) 

  - Debora van Boven-Flier (Nepcon) 

  - Alko Afman (SGS) 

  - Paul van den Heuvel (VVNH) 

  - Lut Draye (De & D Consult) 

   

16:55 - 17:00 Afsluiting door dagvoorzitter 

  Tineke Lambooy   

 

17:00 - 18:00 Borrel 

 



Sprekers & Panelleden – informatieseminar: “De Europese Houtverordening: over een maand is het zover!” 

 

Lijst sprekers & panelleden 
(alfabetische volgorde) 

 

 

     Alko Afman – SGS Nederland 

Alko Afman is sinds 2005 als  Sr. Projectmanager Hout & Papier werkzaam bij 

SGS Nederland B.V., onderdeel van de wereldwijd opererende SGS Group. De 

SGS Group is opgericht in 1878 en de grootste dienstverlener op het gebied 

van  inspectie, controle-, analyse- en certificeringsdiensten. Alko is betrokken 

bij de ontwikkeling en beheer van certificeringsprogramma’s op het gebied 

van legaal en duurzaam hout(en ketens).  

 

 

      

     Debora van Boven-Flier - NEPCon 

Debora van Boven-Flier heeft bosbouw gestudeerd aan Wageningen UR en is 

sinds 2004 werkzaam in het vakgebied van duurzaam bosbeheer. Sinds 

november 2011 werkt zij bij NEPCon en coördineert zij de FSC en PEFC audits 

in Nederland, België en Luxemburg. Sinds 2012 zet ze de nieuwe diensten van 

NEPCon in de markt: certificering volgens de LegalSource standaard en 

certificering van landbouwproducten volgens de Rainforest Alliance 

standaard. Ook is zij werkzaam in projecten die NEPCon uitvoert, zoals het 

geven van verschillende soorten trainingen, onder andere over FLEGT, VPA 

en de EUTR en het vergelijken van boscertificeringsstandaarden. NEPCon is 

een internationale non-profit organisatie die werkt aan duurzaam gebruik 

van de natuurlijke hulpbronnen van deze wereld, met kantoren in 15 landen. 

NEPCon heeft zich in maart 2012 aangemeld bij de Europese Commissie als 

Monitoring Organisatie en verwacht hierover binnenkort te horen of NEPCon 

erkend wordt als zodanig.  

 

 

Femke den Hartog – CBW Mitex 

Femke den Hartog werkt sinds Mei 2012 als beleidsadviseur internationale en 

economische zaken bij CBW-Mitex.  CBW-MItex heeft ongeveer 2500 leden in 

de meubel- en woonbranche. Hieronder zitten leden die de laatste schakel 

van de keten zijn, maar ook leden die zelf hout importeren. CBW-Mitex heeft 

zich bij het tot stand komen van de houtverordening actief ingezet  om de 

houtverordening werkbaar te houden voor ondernemers. Aanvankelijk leek 

het erop dat de houtverordening meer verplichtingen op retailers zou 

leggen.  Maar met het oog op proportionaliteit en behapbaarheid voor het 

midden- en kleinbedrijf is hier van afgezien.  
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Hilde Stroot - Greenpeace 

In 1997 rondde Hilde Stroot haar Master Tropical Forestry af aan de 

Landbouw Universiteit Wageningen. Hierna ging zij werken als Forest 

Campaigner bij Milieudefensie/Friends of the Earth (1998 – 2005). In deze 

functie waren haar belangrijkste werkterreinen FLEGT, FSC-certificering en 

illegaal hout. Vervolgens ging zij bij Greenpeace Nederland aan de slag eerst 

als Forest Campaigner en vanaf 2009 als coördinator voor de bossen 

campagne en de duurzame landbouw campagne. Hilde hield zich 

voornamelijk bezig met het internationaal beleid en de wetgeving rondom 

illegaal hout, de verduurzaming internationale handelsstromen op 

verschillende grondstoffen zoals  hout, papier, soja, palmolie en vlees. Sinds 

begin 2012 is zij International Projectleader Amazon en focust zij zich op het 

bossenbeleid in de Amazone en wetgeving van de  Braziliaanse overheid.  

 

 

Lut Draye – De & D Consult 

Na een opleiding van Master in Total Quality management en jaren ervaring 

als QM in de gezondheidszorg, onderwijs, de bouwsector en de 

kwaliteitszorg, richtte Lut Draye 10 jaar geleden De & D Consult op. De & D 

Consult is een adviesbureau dat zich gespecialiseerd heeft in de begeleiding 

van kleine en grote bedrijven bij het behalen van een individueel of een 

groeps-COC certificaat. De & D Consult is ISO-gecertificeerd en een erkend 

opleidings- en adviesbureau. De & D Consult heeft 10 jaar ervaring in de 

toepassing van de chain of custody voor FSC en PEFC en sinds kort ook  MSC 

en RSPO. Meer dan duizend bedrijven, timmerbedrijven, aannemers, 

houthandelaars, tuinaanlegbedrijven, drukkers, producenten van hout- en 

papierproducten, enz. deden een beroep op de expertise van De & D Consult. 

De medewerkers hebben aandacht voor de eigenheid van elk bedrijf en 

kiezen resoluut voor een gepersonaliseerde aanpak. Deze pragmatische 

aanpak zal ook voor EUTR gekozen worden.  

 

 

Meriam Wortel – Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

Meriam Wortel is Inspecteur Toezicht Ontwikkeling bij het team natuur 

binnen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. De NVWA is de 

inspectie en opsporingsdienst van het Ministerie van Economische zaken. De 

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bewaakt de gezondheid 

van dieren en planten, het dierenwelzijn en de veiligheid van voedsel en 

consumentenproducten, en handhaaft de natuurwetgeving. het team natuur 

handhaaft de de Flora- en faunawet (CITES en inheems beschermde soorten 

en gebieden) de FLEGT verordening en houtverordening.Daarnaast 

heeft team natuur taken in de bestrijding van invasieve exoten. 
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  Paul van den Heuvel - VVNH 

Paul van den Heuvel is directeur van de Koninklijke Vereniging Van 

Nederlandse Houtondernemingen (VVNH). De VVNH is de overkoepelende 

werkgeversorganisatie van groothandelsbedrijven in hout. De VVNH heeft 

135 leden met in totaal 260 filiaalleden. Samen met de NBvT en andere 

branches werkt de VVNH aan de doelstelling ‘85% duurzaam geproduceerd 

hout in 2015’, oftewel aan ‘duurzaam geproduceerd hout, de norm in 

Nederland’. De VVNH leden importeerden in 2011 ca. 2,4 miljoen m3 hout en 

plaatmaterialen, waarvan 77% aantoonbaar duurzaam (FSC of PEFC). 

Legaliteit is een belangrijke basisvoorwaarde voor duurzaamheid. Het 

onderwerp staat daarom al geruime tijd hoog op de VVNH agenda. De VVNH 

is nauw betrokken bij alle in's en out’s van de European Timber Regulation 

(EUTR).  

 

 

Richard Sikkema – Control Union 

Afgestudeerd aan de Landbouwuniversiteit van Wageningen (Bos- en 

Natuurbeheer), nu werkzaam als Programma Manager Forests & Biomass bij 

Control Union Certifications in Zwolle. De drie pijlers van het programma zijn: 

bossen (FSC, PEFC), biomassa (Green Gold Label) en ook CO2 certificaten 

(WWF Gold Standard) voor aanleg van nieuwe bossen. In mijn vrije tijd werk 

ik aan mijn promotieonderzoek over Bio-energie, internationale biomassa 

handel & duurzaam bosbeheer.  

 

 

 

 Rob van Brouwershaven – Ministerie van Economische Zaken 

Sinds november 2011 is Rob van Brouwershaven directeur Natuur & 

Biodiversiteit bij het ministerie van Economische Zaken. Hij is in 1988 gestart 

bij het toenmalig ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij, waar hij 

diverse managementfuncties bekleedde, bijvoorbeeld bij de Algemene 

Inspectie Dienst. In 2000 werd hij directeur van het Expertisecentrum/LNV. 

Vanaf 2003 was hij respectievelijk directeur Regionale Zaken en directeur 

Natuur, Landschap. Rob van Brouwershaven is zijn loopbaan gestart bij het 

ministerie van OCW. Rob heeft Sociale Geografie gestudeerd aan de 

Universiteit van Utrecht. 
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   Rob Busink - Ministerie van Economische Zaken 

Momenteel werkt Rob Busink als senior beleidsmedewerker bij de directie 

Natuur en Biodiversiteit van  het Ministerie van Economische zaken. Hij is 

verantwoordelijk voor het Nederlandse internationale bosbeleid, in het 

bijzonder als het gaat om het (europese) beleid rondom het bestrijden van de 

handel in illegaal hout. Vanuit die rol heeft hij aan de onderhandelingen 

deelgenomen over de EU-houtverordening en de verdere uitwerking 

daarvan. Ook is hij dit jaar vice-voorzitter van de Internationale Tropisch 

Houtraad, het hoogste bestuursorgaan van de Internationale Tropisch 

Houtovereenkomst. Daarvoor heeft hij diverse functies bekleed binnen het 

voormalig Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Rob heeft 

tropische bosbouw gestudeerd aan de voormalige Landbouwhogeschool in 

Wageningen (tegenwoordig Wageningen University and Research Centre). 

 

Tineke Lambooy – Nyenrode Business Universiteit 

Tineke Lambooy is associate professor bij Nyenrode Business Universiteit, 

Center for Sustainability. Zij leidt de vakgroep ‘Sustainable Law and 

Governance’, die zich richt op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en 

de implementatie daarvan door het bedrijfsleven. Een belangrijk thema in de 

onderzoeken betreft biodiversiteit en business. Het Center for Sustainability 

heeft de afgelopen jaren onderzoek gedaan op het gebied van illegaal hout, 

regelgeving en best practices in het bedrijfsleven. Voorts bemant het Center 

for Sustainability samen met CREM de Helpdesk Business & Biodiversiteit van 

het Platform BEE (wordt gelanceerd medio maart 2013).  Binnen Nyenrode 

werkt het Center for Sustainability nauw samen met specialisten op het 

gebied van corporate governance, risico-analyses en accounting, alsook met 

specialisten op het gebied van business modellen en inkoopstrategieën. 

Tineke heeft ervaring opgedaan met het bedrijfsleven als commercieel 

advocaat gedurende 15 jaar bij Loyens & Loeff en de voorganger daarvan. Als 

advocaat gespecialiseerd in het ondernemingsrecht, heeft zij internationale 

overnames en privatiserings- transacties begeleid en – in dat kader – ook 

uitgebreide due diligence onderzoeken gedaan. Vanaf  2007 werkt Lambooy 

bij Nyenrode, waar zij haar promotie-onderzoek op het gebied van 

maatschappelijk verantwoord ondernemen heeft afgerond (‘Corporate Social 

Responsibility. Legal and semi-legal frameworks supporting CSR’; Kluwer, 

2010). In 2006 publiceerde zij het boek ‘Een wereld te winnen. Zestien 

interviews over maatschappelijk verantwoord ondernemen’ (Kluwer 2006). 
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Organisatie Persoon 

A.S.Watson Leonie Steehouwer 

A.S.Watson Annemarie Zondervan 

ABP Dynamics Hans Bartsen 

ABP Dynamics Jan Schellekens 

Accsys Technologies Jos Gerichhausen 

Ademar Roel Derksen 

AgentschapNL Jan Iepsma 

Ahold Annemiek Schop 

Alterra Gert-Jan Nabuurs 

Amorim Benelux B.V. Marcel Kies 

AVIH Berdien Oosterheem 

BAM utiliteitsbouw Bas Veenstra 

BeddenREUS & Matrassen Concord Leonie Schellingerhout 

Belastingdienst Gwen Stigter 

Belastingdienst Rianna Adriaans 

Belastingdienst Janet Kleinepier 

Beter Bed & Slaapgenoten Joep van Baal 

Blokker Holding Marco Priem 

Boska Holland Frank Bleeker 

Bosschap Anne Reichgelt 

Canadian Embassy Diederik Beutener 

CBW Mitex Femke den Hartog 

CBW Mitex Bert-Jan van der Stelt 

Centrale Bond van Meubelfabrikanten Allard Moolenaars 

Centrale Bond van Meubelfabrikanten Nelleke Versloot 

Consultant Chris Rowley 

Control Union Richard Sikkema 

D2 Projectparket BV Dirk Dotman 

De & D Consult Bert de Jong 

De & D Consult Lut Draye 

De Eendragt BV Norman Snel 

De Plancken Vloer bv Jan Bal 

Deltahout BV Carl Schewe 

Den Bakker Bos Boom Landschap Michel den Bakker 

Den Doelder Pallets Henk Kornet 

Dille & Kamille Michael Mersel 

Dille & Kamille Manon van Til 

DLP Industry B.V. Kelly over de Linden 

EcoJust Pauline Verheij 

Eichholtz Wendy Nieuwenhuis 

Eichholtz Emily Creemers 

European Timber Trade Federation Andre de Boer 

EWD-Compass B.V. Joost Eeuwes 

EWD-Compass B.V. Renee Derks 
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Organisatie Persoon 

Fetim Professional John Boom 

FHG SATIM Joachim Stöhr 

Fibois B.V. A.J.H. Filippo 

FSC Arjan Alkema 

FSC Ben Romein 

Gerlach & Co. Internationale Expediteurs Bert van Leeuwen 

Greenpeace Hilde Stroot 

Hakwood Tim Bartels 

HEMA Fleur Meerman 

HEMA Govert Reijling 

Houthandel HC de Goederen B.V. H. De Goederen 

Houthandel v/h F. & G. Gras Harry Gras 

Houthandel v/h F. & G. Gras Sven Gras 

Houtwereld Marleen van Herwijnen 

Ingeneursbureau Evan Buytendijk Arnout Janssen 

Ingeneursbureau Evan Buytendijk Andre Padberg 

Innovita Andries van Eckeveld 

Inpa parket BV Arthur Hoetelmans 

Inpa parket BV Ella Roosenboom 

Inpa parket LTDA Bolivia Paul Roosenboom 

Intergamma E.J. Schipper 

ISAFOR Erik Lammerts van Bueren 

Jos Scholman B.V. Gert Jan Vlug 

Koninklijke Jongeneel Niels Boeleman 

Koninklijke Jongeneel Ramon Bus 

Koninklijke KVGO M.H. Reuderink 

KUEHNE + NAGEL N.V. Loek Kuiper 

Landgoed Huis te Maarn B.Th.W. van Notten 

Landgoed Vilsteren Hugo Vernhout 

Leen Bakker Nederland B.V Miranda Toebak 

LTL Woodproducts Willem de Bruin 

Mill Wood BV Hein van Hout 

Ministerie van Economische Zaken Rob Busink 

Ministerie van Economische Zaken Fieke van Kuijk 

Ministerie van Economische Zaken Roelof Jan Donner 

Ministerie van Economische Zaken Cathrien de Pater 

Ministerie van Economische Zaken Rob van Brouwershaven 

Multivloer Silvester van der Vliet 

Nederlands Verpakkingscentrum Helen Crowe 

NEPCON Debora van Boven-Flier 

NVWA Gerrit Ten Hove 

NVWA Meriam Wortel 

NVWA Frank Witlox 

NVWA Rob Maalderink 
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Organisatie Persoon 

NVWA Peter Weber 

NVWA Fokke van der Veen 

NVWA Marieke van Kempen 

NVWA Henk Wagensveld 

NVWA Ton van Tuijl 

Nyenrode CfS Tineke lambooy 

Nyenrode CfS Yulia Levashova 

Nyenrode CfS Michiel Brandt 

Parketblad Gerben Sas 

PEFC Nederland Huib van Veen 

PKF/POST Venlo B.V. Peter Thijssen 

PKF/POST Finsterwolde B.V. Ate Douma 

Precious Woods Europe B.V. Bart van der Linden 

PROBILEX B.V. Carlon Linders 

Probos Mark van Benthem 

Probos Jan Oldenburger 

ProductIP B.V. Ami Tahapary 

ProductIP B.V. Beyhan Delibas 

Raad Nederlandse Detailhandel Wouter Weide 

Reggehout Hans Tolman 

Reggehout Chantal Oude Middendorp 

Reggehout Thomas Everink 

ReijngoudCoNCEPT Jaap Reijngoud 

SGS Alko Afman 

Sima Europe Gijs Verhaak 

SKH Suze Geytenbeek 

Sneek Timber Martin Zevenberg 

Staatsbosbeheer Maarten Willemen 

Stichting Kringloop Hout Rene de Gruiter 

Stichting Twickel Hans Gierveld 

SYMACO Advies Ted Wiegman 

Tablazz B.V. Danny Swaans 

The Borneo Initiative Wim Ellenbroek 

TNO Michael Sailer 

TU Delft Wolfgang Gard 

Tubbing Milieu-advies Annemiek Tubbing 

Universiteit Utrecht Daan van Uhm 

V&D Frans van Heerde 

Van der Sijde Hout Jos Kruijthoff 

Van der Sijde Hout Goris van der Sijde 

Verbrugge Customs B.V. Xander Croon 

Vereniging Golfkarton Toon Schrijver 

VNP Corneel Lambregts 

VolkerWessels Henk Vos 
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VVNH Paul van den Heuvel 

Wehkamp.nl Godfried Willems 

Wehkamp.nl Ton Bender 

Wehkamp.nl Frank Boezewinkel 

Wijma Trading Gijs Burgman 

Wood Products Logistics B.V. Jolanda van der Woude 

Woodimex international B.V. Jos van Swaaij 

Woodpecker B.V. Nicola Boon 

World Wide Recycling Group Rens Hartkamp 

Worldwood B.V. Remco Polhuis 

WWF Jaap van der Waarde 

WWP Wood Products Rik Laan 
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Background Memorandum:  

“The European Timber Regulation: Only One Month To Go”,  

4 February 2013 

By: Yulia Levashova, LL.M. (Nyenrode Business University/Utrecht University) 
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1. Introduction 

On 20 October 2010, the European Parliament and the European Council 

adopted the EU Regulation laying down the obligations of operators who market 

timber and timber products (hereafter: ‘Timber Regulation’)1 The Timber 

Regulation will come into force in March 2013 in all EU countries and will impose 

direct obligations on companies. 

In 2011, the Center for Sustainability of Nyenrode Business University 

(‘Nyenrode’) and the Dutch Ministry of Economic Affairs organised two 

consultative Working Conferences about the Timber Regulation for companies 

and other market players.2 

Presently, companies only have a few weeks to complete the preparations in 

order to meet the requirements of the Regulation. In order to address any 

remaining questions, Nyenrode and the Ministry of Economic Affairs  have 

organised a follow-up Working Conference. The title is: “The European Timber 

Regulation: Only One Month To Go”. The seminar will be held on 4 February 

2013 at Nyenrode University in Breukelen, the Netherlands.  

This background memorandum has been compiled to inform the participants 

about the Timber Regulation and its consequences. It includes: (i) a brief 

overview of this new regulation; (ii) an overview of the legislative process, (iii) a 

brief discussion on the main obligation of companies, that is to perform ‘due 

diligence’, and (iv) information on the implementation process in the 

Netherlands.  

2. EU Timber Regulation: What is it About? 

The Timber Regulation aims to combat the trade in illegally logged timber. It 

intends to complement and reinforce the existing EU policy framework on this 

important topic. The Regulation is part of the ‘EU Action Plan on Forest Law 

                                                
1Regulation (EU) No 995/2010 of the European Parliament and of the Council of 20 

October 2010 laying down the obligations of operators who place timber and timber 

products on the market, L 295/23, (Timber Regulation). 
2 For more information, please see: 
http://www.nyenrode.nl/FacultyResearch/LSE/CS/International%20Sustainable%20Busi
ness/conferences/Pages/Default.aspx. 
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Enforcement, Governance and Trade in Forestry’ (FLEGT), which was initiated by 

the European Commission in May 2003. The aim of FLEGT is to reduce the 

worldwide activities of illegal logging. How? By excluding illegally harvested 

timber from the European internal market, improving the supply of legal timber 

and increasing the demand for responsible wood products. 

The Timber Regulation contains two main elements: (1) it prohibits the placing 

of illegal timber and related products on the EU market, and (2) it requires of EU 

traders who place timber products on the EU market for the first time (the 

‘operators’) to introduce and apply a ‘due diligence’ system. The term ‘operators’ 

includes timber companies which import timber or conduct timber trade, 

producers of timber in the EU (forests owners) and also wholesale and retail 

companies which sell products that contain timber. 

In total, there are three main elements that together fill in the ‘due diligence’ 

concept.3 An operator has to:  

(1) undertake measures and set up procedures that give access to information 

concerning the timber and its origin, e.g. trade name, the country of harvest, 

quantity, name of supplier and other information;  

(2) establish risk assessment procedures enabling the operator to analyse and to 

evaluate the risk of illegally harvested timber or timber products being placed on 

the market; and  

(3) if any risks are identified which are not negligible, then the operator is 

required to conduct risk mitigation procedures.  

The timber traders, who have to set up the ‘due diligence’ system, also have a 

choice to use services of so-called ‘monitoring organizations’ to help them with 

it.  

 

The Regulation stipulates for the establishment of ‘Monitoring Organizations’. 

Any independent private entity can qualify and register as a Monitoring 

Organization provided it fulfils certain requirements. The requirements are: the 

                                                
3 Regulation (EU) No 995/2010, Article 6. 
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organization has to be a legal entity, possess the necessary expertise and has no 

conflict of interests in carrying out these functions.4   

 

A Monitoring Organization aims to assist operators to set up a ‘due diligence’ 

system. According to Article 4(3) of the Regulation, the operator has a choice 

either to maintain and evaluate the ‘due diligence’ system himself, or to delegate 

this task to the Monitoring Organization.5 Importantly, even when the operator 

chooses to use a Monitoring Organization’s ‘due diligence’ system, the ultimate 

responsibility and obligations to set  up a ‘due diligence’ system and to place 

only legal timber on the market still lie with the operator and not with the 

Monitoring Organization.6  

 

 

3. History: Overview of the Legislative Process 

Since the Timber Regulation was introduced in 2010, many questions emerged. 

For example about the specific characteristics of the ‘due diligence’ system, the 

role of the Monitoring Organizations, the sanctions, etc. These questions were 

the subject of secondary legislation adopted by the European Commission in 

2012: an Implementing Regulation7 and a Delegated Regulation.8  

The Implementing Regulation (7 July 2012) lays down detailed rules regarding: 

(i) the ‘due diligence’ system for companies; and (ii) how the competent 

authorities of each Member State must control and check the work of the 

Monitoring Organizations.  

The Delegated Regulation (27 April 2012) lays down detailed requirements and a 

procedure concerning the recognition of Monitoring Organizations and the 

withdrawal of recognition.  

                                                
4 Regulation (EU) No 995/2010, Article 8 (2). 
5 Regulation (EU) No 995/2010, Article 4 (3). 
6 Article 4 of the Regulation (EU) No 995/2010.  
7 Commission Implementing Regulation (EU) No 607/2012. 
8 Commission Delegated Regulation (EU) No 363/2012. 
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Furthermore, the European Commission has published a ‘guidance document’ 

that also provides explanations regarding the Timber Regulation and the two 

regulations mentioned in this paragraph.  

 

4. Due Diligence: Compliance with the Regulation 

Operators have an obligation to set up a ‘due diligence’ system. The 

Implementing Regulation provides more information on the ‘due diligence’ 

requirement. Article 2 states: 

 ‘operators shall apply the due diligence system to each specific type of 

 timber or timber product supplied by a particular supplier within a period 

 not exceeding 12 months (…).’  

The Implementing Regulation also explains how an operator should organise its 

timber supply, risk assessment, mitigation procedures and supply records. The 

issue concerning the role of ‘third-party certification’ is addressed in Article 4 of 

the Implementing Regulation on risk assessment and mitigation. This provision 

states that certification or other third-party verified schemes may be taken into 

account in the risk assessment and risk mitigation procedures under certain 

conditions, which are provided in the same provision. 

In addition to the Implementing Regulation, the guidance document further 

elaborates on different aspects of ‘due diligence’. For example, it includes more 

information on risk assessment criteria and the definition of negligible risk. An 

example of risk assessment criteria in the form of questions is provided.  

The guidance document also explains the term ‘complexity of the supply chain’. 

This term is used is one of the risk assessment criteria under (Article 6(1)(b) of 

the Timber Regulation). Therefore, this element is relevant to the risk 

assessment and risk mitigation part of ‘due diligence’.  The guidance document 

offers a list of exemplary question in order to evaluate the ‘complexity of the 

supply chain’, e.g.: Are there several steps in the process of treating the 

materials and making the products in the supply chain before the placing of a 

particular timber product on the EU market?  
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One of the most important clarifications in the guidance document concerns the 

requirement posed in the Timber Regulation to comply with ‘applicable 

legislation of the country of the harvest’ in deciding upon the legality of timber. 

As explained in the document: 

 ‘the rationale behind this obligation is that in the absence of an 

 internationally agreed definition of legally harvested timber the basis for 

 defining what constitutes illegal logging should be the legislation of the 

 country where the timber was harvested.’9  

Compliance with applicable legislation in the country of harvest must be seen as 

a part of the ‘due diligence’ obligation. However, as the guidance document 

suggests, the collection of documentation should not be seen as a separate 

requirement, but rather as a part of the risk assessment procedure. 

The Timber Regulation and the other regulations do not provide a concrete list of 

required legislation of the country of harvest. The European Commission took a 

flexible approach towards compliance with this applicable legislation 

requirement, by prescribing five legislative areas that should be examined 

without listing specific laws. The document provides some examples of 

necessary documents. However, this is illustrative and should not be seen as 

exhaustive. The competent authorities of each Member State can provide 

support by indicating which necessary documents must be obtained by the 

operator in order to comply with laws in the country of harvest. 

Despite clarifications offered in the Delegated Regulation and the guidance 

document, the stakeholders may still have questions about implementing the 

Timber Regulation.  

The Working Conference on 4 February 2013 will offer an opportunity to 

exchange information with other stakeholders, Monitoring Organizations and the 

Dutch government. The programme covers the most challenging areas related to 

the requirements of the Timber Regulation.   

                                                
9The guidance document developed by the European Commission, 2012. 
See:http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/guidance_document.pdf 
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5. Enforcement of the Timber Regulation in the Netherlands 

 

On 7 December 2012, the Netherlands has adopted the ‘Decision concerning 

Implementing Regulation (EU) Nr. 995/2010’ (Decision Implementing European 

Timber Regulation). The Netherlands appointed the Netherlands Food and 

Consumer Product Safety Authority (Nederlandse Voedsel- en Warenwet 

Autoriteit, hereafter: NVWA) as the ‘designated competent authority’ as required 

by the Timber Regulation. NVWA is an independent agency of the Ministry of 

Economic Affairs. NVWA has to supervise the compliance of the Timber 

Regulation10 and act as special investigating agency in the context of the Act on 

Economic Offences (Wet Economische Delicten).  

Sanctions were clarified in Dutch legislation as well. An infringement of the 

prohibition requirement laid down in the Timber Regulation will be classified as 

an ‘economic offence’ on the basis of Article 1a(2) of the Act on Economic 

Offenses in conjunction with Article 18(1) of the Flora and Fauna Act.11 

Depending on the gravity of the offences, they can be punished with 

imprisonment of maximum 2 years, a work sentence, or a fine of the fourth 

category (€19,500 maximally). If the value of the illegally logged timber exceeds 

€4,875 a fine of the fifth category (maximally €78,000) and other penalties may 

be imposed. 

6. Concluding remarks 

The goal of this background memorandum was to provide basic information on 

the most important themes of the Working Conference on 4 February 2013. 

Considering that the Timber Regulation will enter into force in less than a month, 

it is important to clarify the new rules for the companies. An important element 

thereof, and  the main focus of this memorandum, is on the ‘due diligence’ 

obligation. Furthermore, the implementation of the Timber Regulation in the 

Netherlands is outlined. 

                                                
10 Under the general basis of Article 104 of the Flora and Fauna Act. 
11 On the basis of Article 1a(2) of the Act on Economic Offences in conjunction with 
Article 18(1) of the Flora and Fauna Act. 



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 

(Voor de EER relevante tekst) 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie, met name artikel 192, lid 1, 

Gezien het voorstel van de Commissie, 

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal 
Comité ( 1 ), 

Na raadpleging van het Comité voor de Regio’s, 

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure ( 2 ), 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Bossen bieden een grote variëteit aan ecologische, eco
nomische en sociale voordelen, waaronder hout, andere 
bosproducten en milieudiensten die van essentieel belang 
zijn voor de mensheid, zoals handhaving van de bio
diversiteit en de functies van het ecosysteem en bescher
ming van het klimaatsysteem. 

(2) Als gevolg van de wereldwijde, groeiende vraag naar hout 
en houtproducten en de institutionele en bestuurlijke 
tekortkomingen die kenmerkend zijn voor de bosbouw
sector in een aantal houtproducerende landen, krijgen de 
illegale houtkap en de daarmee samenhangende handel 
een steeds verontrustender karakter. 

(3) Illegale houtkap is een zeer ernstig probleem van groot 
internationaal belang. Het vormt een belangrijke bedrei
ging voor de bossen, want het draagt bij tot de ontbos
sing en aantasting van de bossen, die verantwoordelijk 
zijn voor 20 % van de wereldwijde CO 2 -emissies. Illegale 
houtkap bedreigt de biodiversiteit en ondermijnt duur
zaam bosbeheer en duurzame bosontwikkeling, met in
begrip van de commerciële levensvatbaarheid van markt
deelnemers die volgens de geldende wetgeving opereren. 
Het draagt ook bij tot woestijnvorming en bodemerosie 
en kan extreme weersomstandigheden en overstromingen 
verergeren. Bovendien heeft illegale houtkap ook sociale, 

politieke en economische implicaties die vaak de ontwik
keling van goed bestuur ondermijnen, en een bedreiging 
vormen voor lokale gemeenschappen die voor hun over
leven van het bos afhankelijk zijn, en kan het in verband 
worden gebracht met gewapende conflicten. Het aanpak
ken van het probleem van de illegale houtkap in het 
kader van deze verordening levert naar verwachting op 
een kosteneffectieve wijze een belangrijke bijdrage aan de 
EU-inspanningen tot tempering van de klimaatverande
ring en moet worden gezien als een aanvulling op de 
activiteiten en toezeggingen van de Unie in het kader 
van het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake 
klimaatverandering. 

(4) In Besluit nr. 1600/2002/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 22 juli 2002, tot vaststelling van het 
Zesde Milieuactieprogramma van de Europese Gemeen
schap ( 3 ) worden de volgende prioritaire acties vast
gesteld: bestudering van de mogelijkheden om actieve 
maatregelen te nemen ter voorkoming en bestrijding 
van de handel in illegaal gekapt hout, en continuering 
van de actieve deelname van de Unie en de lidstaten in 
de uitvoering van de mondiale en regionale resoluties en 
overeenkomsten over kwesties die verband houden met 
bossen. 

(5) In de mededeling van de Commissie van 21 mei 2003, 
getiteld „Wetshandhaving, governance en handel in de 
bosbouw (FLEGT): voorstel voor een EU-actieplan”, is 
een pakket maatregelen voorgesteld ter ondersteuning 
van de internationale inspanningen om het probleem 
van de illegale houtkap en de daarmee samenhangende 
handel uit de wereld te helpen in de context van de 
algemene inspanningen van de Unie om te streven naar 
een duurzaam bosbeheer. 

(6) Het Europees Parlement en de Raad hebben onderkend 
dat de Unie moet bijdragen tot de wereldwijde inspan
ningen om het probleem van de illegale houtkap aan te 
pakken, en zij hebben die mededeling derhalve verwel
komd. 

(7) In overeenstemming met het doel van die mededeling, 
namelijk ervoor zorgen dat alleen houtproducten die 
overeenkomstig de nationale wetgeving van het houtpro
ducerende land zijn geproduceerd, de Unie binnen kun
nen komen, voert de Unie met houtproducerende landen 
(„partnerlanden”) onderhandelingen over vrijwillige part
nerschapsovereenkomsten („FLEGT VPA’s”) die de partijen 
juridisch verplichten een vergunningenstelsel in te voeren 
en de handel in hout en houtproducten waarop die 
FLEGT VPA’s betrekking hebben, te reguleren.
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(8) Gezien de grote schaal en de urgentie van het probleem, 
moet de bestrijding van de illegale houtkap en de daar
mee samenhangende handel actief worden gesteund, 
moet het FLEGT VPA-initiatief worden aangevuld en ver
sterkt, en moet een grotere synergie tot stand worden 
gebracht tussen beleid dat erop gericht is de bossen in 
stand te houden en beleid dat streeft naar een hoog 
niveau van milieubescherming, onder meer door de kli
maatverandering en het verlies aan biodiversiteit te be
strijden. 

(9) De inspanningen van de landen die met de Unie in het 
kader van FLEGT een VPA hebben gesloten, en de in de 
VPA’s vervatte beginselen, met name ten aanzien van de 
definitie van het begrip legaal geproduceerd hout, moeten 
worden erkend en landen moeten meer worden aange
moedigd in het kader van FLEGT een VPA te sluiten. Ook 
moet rekening worden gehouden met het feit dat in het 
kader van het FLEGT-vergunningenstelsel alleen overeen
komstig de betrokken nationale wetgeving gekapt hout 
en houtproducten afkomstig van dit hout naar de Unie 
worden uitgevoerd. Daartoe moet hout dat is verwerkt in 
de in de bijlagen II en III bij Verordening (EG) 
nr. 2173/2005 van de Raad van 20 december 2005 
inzake de opzet van een FLEGT-vergunningensysteem 
voor de invoer van hout in de Europese Gemeenschap ( 1 ) 
genoemde producten van oorsprong uit de in bijlage I bij 
die verordening genoemde partnerlanden worden be
schouwd als legaal gekapt, op voorwaarde dat zij aan 
die verordening en de bepalingen ter uitvoering daarvan 
voldoen. 

(10) Er moet rekening worden gehouden met het feit dat de 
Overeenkomst inzake de internationale handel in be
dreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (Ci
tes) van de bij die overeenkomst aangesloten partijen eist 
dat zij alleen een Cites-uitvoervergunning afgeven wan
neer een soort die in de Cites-lijst is opgenomen, met 
name overeenkomstig de wetgeving van het uitvoerende 
land is verzameld. Derhalve moet hout, opgenomen in de 
lijsten in de bijlage A, B of C bij Verordening (EG) 
nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake 
de bescherming van in het wild levende dier- en planten
soorten door controle op het desbetreffende handelsver
keer ( 2 ) als legaal gekapt worden beschouwd, op voor
waarde dat het aan die verordening en de bepalingen 
ter uitvoering daarvan voldoet. 

(11) Ermee rekening houdend dat het gebruik van gere
cycleerd hout en houtproducten moet worden aangemoe
digd en dat het tot een onevenredige last voor markt
deelnemers zou leiden wanneer dergelijke producten ook 
onder deze verordening zouden vallen, moeten gebruikt 
hout en houtproducten die hun levenscyclus hebben vol
tooid, en die anders als afval zouden worden verwijderd, 
worden uitgesloten van het toepassingsgebied van deze 
verordening. 

(12) Een van de maatregelen van deze verordening moet het 
voor het eerst op de interne markt brengen van illegaal 
gekapt hout of producten van dergelijk hout verbieden. 

Rekening houdend met de complexiteit van illegale hout
kap, en met de onderliggende factoren en de effecten 
daarvan, moeten specifieke maatregelen worden geno
men, zoals die welke beogen het gedrag van de markt
deelnemers te beïnvloeden. 

(13) In de context van het FLEGT-actieplan kunnen de Com
missie en, waar nodig, de lidstaten studies en onderzoek 
verrichten en steunen naar de mate waarin illegale hout
kap plaatsvindt en de aard van de illegale houtkap in de 
verschillende landen en deze informatie voor het publiek 
toegankelijk maken, alsmede de praktische begeleiding 
van marktdeelnemers steunen inzake de geldende wetge
ving in de houtproducerende landen. 

(14) Bij gebreke van een internationaal overeengekomen defi
nitie van illegale houtkap moet op grond van de wetge
ving van het land waar het hout is gekapt, met inbegrip 
van administratieve bepalingen alsmede de implementatie 
in dat land van de relevante internationale overeenkom
sten waarbij dat land is aangesloten, worden bepaald wat 
onder illegale houtkap wordt verstaan. 

(15) Veel houtproducten ondergaan talrijke processen voordat 
en nadat zij voor de eerste maal op de interne markt zijn 
gebracht. Om onnodige administratieve lasten te voor
komen, moeten enkel de marktdeelnemers die hout en 
houtproducten voor de eerste maal op de interne markt 
brengen zich houden aan het stelsel van zorgvuldigheids
eisen, terwijl een handelaar in de distributieketen moet 
worden verplicht om basisinformatie te verstrekken over 
de leverancier en de koper zodat het hout en de hout
producten kunnen worden getraceerd. 

(16) Uitgaande van een stelselmatige aanpak, moeten markt
deelnemers die hout of houtproducten voor de eerste 
maal op de interne markt aanbieden, passende stappen 
nemen om zich ervan te vergewissen dat er geen illegaal 
gekapt hout en producten van dergelijk hout op de in
terne markt worden aangeboden. Daartoe moeten markt
deelnemers de nodige zorgvuldigheid betrachten om 
door middel van een stelsel van maatregelen en procedu
res het risico te minimaliseren dat zij illegaal gekapt hout 
en producten daarvan op de interne markt brengen. 

(17) Het stelsel van zorgvuldigheidseisen omvat drie elemen
ten die inherent zijn aan risicobeheer: toegang tot infor
matie, risicobeoordeling en beperking van het onder
kende risico. Het stelsel van zorgvuldigheidseisen moet 
toegang bieden tot informatie over de bronnen en leve
ranciers van hout en houtproducten die voor het eerst op 
de interne markt worden gebracht, waaronder relevante 
informatie zoals naleving van de toepasselijke wetgeving, 
het land van herkomst, de soorten en de hoeveelheid, en 
in voorkomend geval de subnationale regio en de kap
concessie. Op grond van deze informatie dienen markt
deelnemers een risicobeoordeling te verrichten. Wanneer 
een risico is onderkend, dienen de marktdeelnemers dit 
risico te beperken op een wijze die evenredig is met het 
onderkende risico, om te voorkomen dat illegaal gekapt 
hout en producten daarvan op de interne markt worden 
gebracht.
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(18) Om onnodige administratieve lasten te voorkomen, moet 
van marktdeelnemers die reeds gebruikmaken van syste
men of procedures die voldoen aan de eisen van deze 
verordening, niet worden verlangd nieuwe systemen op 
te zetten. 

(19) Om goede praktijken in de bosbouwsector te erkennen, 
mogen certificering of andere regelingen van derde par
tijen die controle op de naleving van de geldende wetge
ving omvatten, worden gebruikt in de risicobeoordelings
procedure. 

(20) De houtsector is van groot belang voor de economie van 
de Unie. Organisaties van marktdeelnemers zijn belang
rijke actoren in de sector, aangezien zij de belangen van 
de marktdeelnemers op grote schaal vertegenwoordigen 
en contact onderhouden met veel verschillende belang
hebbenden. Die organisaties beschikken ook over de des
kundigheid en de capaciteit om de toepasselijke wetge
ving te analyseren en het naleven ervan door hun leden 
te vergemakkelijken, maar mogen die competenties niet 
gebruiken om de markt te domineren. Om de uitvoering 
van deze verordening te vergemakkelijken en tot de ont
wikkeling van goede praktijken bij te dragen, moet er
kenning worden verleend aan organisaties die stelsels van 
zorgvuldigheidseisen hebben opgesteld die de voorschrif
ten van deze verordening naleven. Erkenning en de in
trekking van erkenning van toezichthoudende organisa
ties moeten op een eerlijke en transparante wijze geschie
den. Er moet een lijst van dergelijke erkende organisaties 
worden bekendgemaakt om de marktdeelnemers in staat 
te stellen van dergelijke organisaties gebruik te maken. 

(21) De bevoegde autoriteiten moeten met regelmatige tussen
pozen controles uitvoeren op de toezichthoudende orga
nisaties om na te gaan of zij daadwerkelijk voldoen aan 
de verplichtingen krachtens deze verordening. Bovendien 
moeten de bevoegde autoriteiten zich inspannen om con
troles uit te voeren als zij beschikken over relevante 
informatie, met inbegrip van door derden geuite bezwa
ren. 

(22) De bevoegde autoriteiten moeten erop toezien dat de 
marktdeelnemers daadwerkelijk de in deze verordening 
neergelegde verplichtingen vervullen. Daartoe moeten 
de bevoegde autoriteiten officiële controles uitvoeren, 
eventueel in overeenstemming met een plan, die ook 
controles kunnen omvatten in de gebouwen van markt
deelnemers en controles ter plaatse en moeten zij kunnen 
eisen dat marktdeelnemers waar nodig corrigerende 
maatregelen nemen. Bovendien moeten de bevoegde au
toriteiten zich inspannen om controles uit te voeren als 
zij beschikken over relevante informatie, met inbegrip 
van door derden geuite bezwaren. 

(23) De bevoegde autoriteiten moeten een register van de 
controles bijhouden en de relevante informatie moet toe
gankelijk worden gemaakt overeenkomstig Richtlijn 
2003/4/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
28 januari 2003 inzake de toegang van het publiek tot 
milieu-informatie ( 1 ). 

(24) Gezien het internationale karakter van illegale houtkap, 
moeten de bevoegde autoriteiten onderling en met de 
overheidsdiensten van derde landen en met de Commis
sie samenwerken. 

(25) Om het marktdeelnemers die hout of houtproducten op 
de interne markt aanbieden gemakkelijker te maken te 
voldoen aan de voorschriften van deze verordening, mo
gen lidstaten, waar nodig bijgestaan door de Commissie, 
met het oog op de situatie van kleine en middelgrote 
bedrijven, technische en andere bijstand verlenen aan 
marktdeelnemers en de uitwisseling van informatie faci
literen. Deze bijstand ontslaat marktdeelnemers niet van 
hun plicht om de nodige zorgvuldigheid te betrachten. 

(26) Handelaren en toezichthoudende organisaties moeten af
zien van maatregelen die de verwezenlijking van de doel
stelling van deze verordening in gevaar kunnen brengen. 

(27) De lidstaten moeten ervoor zorgen dat overtredingen van 
deze verordening, onder andere door marktdeelnemers, 
handelaren en toezichthoudende organisaties, met doel
treffende, evenredige en afschrikwekkende straffen wor
den bestraft. In nationale regelgeving mag worden be
paald dat, nadat er doeltreffende, evenredige en afschrik
wekkende straffen zijn toegepast wegens overtredingen 
van het verbod om illegaal gekapt hout of producten 
van dergelijk hout op de interne markt aan te bieden, 
dergelijk hout of houtproducten niet noodzakelijkerwijs 
vernietigd hoeven te worden maar in plaats daarvan voor 
het algemeen belang mogen worden gebruikt of aange
wend. 

(28) Om aan de doelstelling van deze verordening te voldoen, 
moet de Commissie de bevoegdheid krijgen om, over
eenkomstig artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie (VWEU), gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking tot procedures 
voor de erkenning en de intrekking van erkenningen van 
toezichthoudende organisaties, met betrekking tot risico
beoordelingscriteria die nodig kunnen zijn ter aanvulling 
van die waarin deze verordening voorziet en met betrek
king tot de lijst van hout en houtproducten waarop deze 
verordening van toepassing is. Het is van bijzonder be
lang dat de Commissie bij de voorbereiding passend 
overleg pleegt, onder meer van deskundigen. 

(29) Om te zorgen voor uniforme omstandigheden voor uit
voering, moeten er uitvoeringsbevoegdheden worden ver
leend aan de Commissie om gedetailleerde voorschriften 
goed te keuren ten aanzien van de frequentie en de aard 
van de controles door de bevoegde autoriteiten op de 
toezichthoudende organisaties en op de stelsels van zorg
vuldigheidseisen behalve ten aanzien van verdere rele
vante risicobeoordelingscriteria. Overeenkomstig 
artikel 291 van de VWEU worden de algemene voor
schriften en beginselen die van toepassing zijn op de 
wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de uitvoe
ringsbevoegdheden door de Commissie controleren, 
vooraf volgens de gewone wetgevingsprocedure bij ver
ordening vastgelegd. In afwachting van de vaststelling
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van die nieuwe verordening blijft Besluit 1999/468/EG 
van de Raad van 28 juni 1999 tot vaststelling van de 
voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Com
missie ( 1 ) verleende uitvoeringsbevoegdheden van toepas
sing, met uitzondering van de regelgevingsprocedure met 
toetsing, die niet van toepassing is. 

(30) Marktdeelnemers en de bevoegde autoriteiten moeten een 
redelijke termijn krijgen om zich voor te bereiden om 
aan de eisen van deze verordening te voldoen. 

(31) Aangezien de doelstelling van deze verordening, te weten 
de bestrijding van illegale houtkap en de daarmee samen
hangende handel, niet voldoende door de lidstaten kan 
worden verwezenlijkt en derhalve, vanwege haar reik
wijdte, beter door de Unie kan worden verwezenlijkt, 
kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het 
Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsi
diariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig 
het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbegin
sel, gaat deze verordening niet verder dan wat nodig is 
om deze doelstelling te verwezenlijken, 

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

Artikel 1 

Onderwerp 

Bij deze verordening worden de verplichtingen vastgesteld van 
marktdeelnemers die voor de eerste maal hout en houtproduc
ten op de interne markt brengen, alsmede de verplichtingen van 
handelaren. 

Artikel 2 

Definities 

Voor de toepassing van deze verordening gelden de volgende 
definities: 

a) „hout en houtproducten”: het hout en de houtproducten die 
in de bijlage worden genoemd, met uitzondering van hout
producten of bestanddelen van dergelijke producten die ver
vaardigd zijn van hout of houtproducten die hun levens
cyclus hebben voltooid en anders zouden worden verwijderd 
als afval, als gedefinieerd in artikel 3, lid 1, van Richtlijn 
2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
19 november 2008 betreffende afvalstoffen ( 2 ); 

b) „op de markt brengen”: het op enigerlei wijze, ongeacht de 
gebruikte verkooptechniek, voor de eerste maal leveren van 
hout of houtproducten op de interne markt met het oog op 
distributie of gebruik in het kader van een handelsactiviteit, 
hetzij tegen betaling hetzij kosteloos. Hieronder wordt ook 
verstaan het leveren door middel van communicatie op af
stand als bedoeld in Richtlijn 97/7/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 20 mei 1997 betreffende de 
bescherming van de consument bij op afstand gesloten 

overeenkomsten ( 3 ). De levering op de interne markt van 
houtproducten die zijn afgeleid van hout of houtproducten 
die reeds op de interne markt zijn gebracht, geldt niet als 
„op de markt brengen”; 

c) „marktdeelnemer”: een natuurlijke of rechtspersoon die hout 
of houtproducten op de markt brengt; 

d) „handelaar”: een natuurlijke of rechtspersoon die in het kader 
van een handelsactiviteit op de interne markt hout of hout
producten koopt of verkoopt die reeds op de interne markt 
zijn gebracht; 

e) „land waar het hout is gekapt”: het land of gebied waar het 
hout of het in de houtproducten verwerkte hout is gekapt; 

f) „legaal gekapt”: gekapt overeenkomstig de toepasselijke wet
geving in het land waar het hout is gekapt; 

g) „illegaal gekapt”: gekapt in strijd met de toepasselijke wetge
ving in het land waar het hout is gekapt; 

h) „toepasselijke wetgeving”: de wetgeving die van kracht is in 
het land waar het hout is gekapt en die betrekking heeft op 
de volgende aangelegenheden: 

— rechten tot houtkap binnen in een wettig officieel publi
catieblad bekendgemaakte grenzen, 

— betalingen voor houtkaprechten en hout, inclusief hef
fingen in verband met houtkap, 

— houtkap, met inbegrip van milieu- en boswetgeving, 
daarin opgenomen bosbeheer en het behoud van bio
logische diversiteit indien rechtstreeks verband houdend 
met de houtkap, 

— door houtkap geschonden wettelijke rechten van derden 
betreffende grondgebruik en grondbezit, alsmede 

— handel en douane, voor zover van toepassing op de 
bosbouwsector. 

Artikel 3 

Status van hout en houtproducten die onder FLEGT en 
Cites vallen 

Het hout dat is verwerkt in houtproducten genoemd in de 
bijlagen II en III bij Verordening (EG) nr. 2173/2005 en die 
van oorsprong uit de in bijlage I bij die verordening genoemde 
partnerlanden zijn en die aan die verordening en de bepalingen 
ter uitvoering daarvan voldoen, wordt voor de toepassing van 
deze verordening beschouwd als legaal gekapt.
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Hout van de in de bijlagen A, B of C bij Verordening (EG) 
nr. 338/97 opgenomen soorten, dat aan die verordening en 
de bepalingen ter uitvoering daarvan voldoet, wordt voor de 
toepassing van deze verordening als legaal gekapt beschouwd. 

Artikel 4 

Verplichtingen van de marktdeelnemers 

1. Het op de markt brengen van illegaal gewonnen hout of 
producten van dergelijk hout is verboden. 

2. De marktdeelnemers betrachten zorgvuldigheid wanneer 
zij hout of houtproducten op de markt brengen. Daartoe passen 
zij een geheel van procedures en maatregelen toe, hierna „stelsel 
van zorgvuldigheidseisen” genoemd, dat in artikel 6 wordt om
schreven. 

3. Iedere marktdeelnemer handhaaft en evalueert op gezette 
tijden het zorgvuldigheidsstelsel dat hij gebruikt, behalve wan
neer de marktdeelnemer gebruik maakt van een zorgvuldig
heidsstelsel dat is ingevoerd door een toezichthoudende organi
satie als bedoeld in artikel 8. Bestaande stelsels van toezicht uit 
hoofde van nationale wetgeving en vrijwillige mechanismen 
voor doorlopende controle in de gehele toeleveringsketen, die 
voldoen aan de voorwaarden in deze verordening, kunnen als 
basis dienen voor het stelsel van zorgvuldigheidseisen. 

Artikel 5 

Verplichte traceerbaarheid 

De handelaren moeten in elk stadium van de distributieketen 
kunnen aangeven: 

a) welke marktdeelnemers of interne handelaren het hout en de 
houtproducten hebben geleverd; alsmede, 

b) indien van toepassing, aan welke handelaren zij het hout en 
de houtproducten hebben geleverd. 

De handelaren bewaren de in de eerste alinea bedoelde gegevens 
gedurende ten minste vijf jaar en doen die gegevens toekomen 
aan de bevoegde autoriteiten op verzoek daarvan. 

Artikel 6 

Stelsels van zorgvuldigheidseisen 

1. Het in artikel 4, lid 2, bedoelde stelsel van zorgvuldig
heidseisen behelst de volgende elementen: 

a) maatregelen en procedures om toegang te bieden tot de 
volgende informatie over de partij hout en houtproducten 
van de marktdeelnemer die op de markt worden gebracht: 

— beschrijving, met inbegrip van de handelsnaam en het 
type product alsmede de gebruikelijke benaming van de 
boomsoort en, indien van toepassing, de volledige we
tenschappelijke benaming daarvan, 

— land waar het hout is gekapt en, indien van toepassing: 

i) het subnationale gebied waar het hout is gekapt; als
mede 

ii) de kapconcessie, 

— hoeveelheid (uitgedrukt in omvang, gewicht of aantal 
eenheden), 

— naam en adres van de persoon die het hout aan de 
marktdeelnemer heeft geleverd, 

— naam en adres van de handelaar aan wie het hout of de 
producten daarvan zijn geleverd, 

— documenten of andere informatie waaruit blijkt dat het 
hout of de houtproducten in overeenstemming met de 
toepasselijke wetgeving zijn; 

b) risicobeoordelingsprocedures die de marktdeelnemer in staat 
stellen om het risico dat illegaal gekapt hout of houtproduc
ten van dergelijk hout op de markt worden gebracht, te 
analyseren en in te schatten. 

In dergelijke procedures wordt rekening gehouden met de 
informatie onder a), alsook de relevante risicobeoordelings
criteria, waaronder: 

— verzekering van de naleving van de geldende wetgeving, 
die certificering kan omvatten of andere door derde par
tijen gecontroleerde regelingen die de naleving van gel
dende wetgeving betreffen, 

— prevalentie van illegale kap van specifieke boomsoorten, 

— prevalentie van illegale kap of praktijken in het land 
en/of het subnationale gebied waar het hout gekapt is, 
inclusief de inachtneming van de prevalentie van gewa
pende conflicten, 

— sancties op de in- of uitvoer van hout, opgelegd door de 
Veiligheidsraad van de VN of de Raad van Europa, 

— de complexiteit van de toeleveringsketen van hout en 
houtproducten; 

c) behalve wanneer het bij onder b) bedoelde risicobeoor
delingsprocedures onderkende risico verwaarloosbaar is, risi
cobeperkingsprocedures welke bestaan in een geheel van 
maatregelen en procedures die in verhouding staan tot dat 
risico en die toereikend zijn om het effectief te minimalise
ren, in voorkomend geval door het verlangen van bij
komende informatie of bescheiden en/of door het verlangen 
van controles door derden. Dergelijke risicobeperkingspro
cedures zijn niet van toepassing indien het onderkende risico 
verwaarloosbaar is.
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2. Nadere regels om de uniforme uitvoering van lid 1, be
halve wat betreft verdere relevante risicobeoordelingscriteria zo
als bedoeld in lid 1, onder b), tweede zin, van dit artikel te 
waarborgen, worden vastgesteld volgens de regelgevingspro
cedure in artikel 18, lid 2. Deze regels worden uiterlijk 3 juni 
2012 vastgesteld. 

3. Rekening houdend met marktontwikkelingen en bij de 
toepassing van deze verordening opgedane ervaring, zoals die 
in het bijzonder is vastgesteld dankzij de in artikel 13 bedoelde 
uitwisseling van informatie en de in artikel 20, lid 3, bedoelde 
rapportage, mag de Commissie overeenkomstig artikel 290 van 
de VWEU, gedelegeerde handelingen vaststellen met betrekking 
tot verdere relevante risicobeoordelingscriteria die nodig kunnen 
zijn ter aanvulling van die als bedoeld in lid 1, onder b), tweede 
zin, van dit artikel om de doelmatigheid van het stelsel van 
zorgvuldigheidseisen te waarborgen. 

Op de in dit lid genoemde gedelegeerde handelingen zijn de 
procedures van de artikelen 15, 16 en 17 van toepassing. 

Artikel 7 

Bevoegde autoriteiten 

1. Elke lidstaat wijst een of meer voor de uitvoering van deze 
verordening bevoegde autoriteiten aan. 

De lidstaten delen de Commissie uiterlijk op 3 juni 2011 de 
naam en het adres van de bevoegde autoriteiten mee. De lid
staten stellen de Commissie ook in kennis van elke wijziging 
van de naam of het adres van de bevoegde autoriteiten. 

2. De Commissie maakt een lijst van de bevoegde autoritei
ten toegankelijk voor het publiek, onder meer op het internet. 
De lijst wordt regelmatig bijgewerkt. 

Artikel 8 

Toezichthoudende organisaties 

1. Een toezichthoudende organisatie moet: 

a) een stelsel van zorgvuldigheidseisen als uiteengezet in 
artikel 6 in stand houden en op gezette tijden evalueren 
en marktdeelnemers het recht verlenen daarvan gebruik te 
maken; 

b) toezien op het correcte gebruik van haar stelsel van zorg
vuldigheidseisen door die marktdeelnemers; 

c) passende maatregelen nemen indien een marktdeelnemer na
laat naar behoren gebruik te maken van haar stelsel van 
zorgvuldigheidseisen, waaronder het verwittigen van de be
voegde autoriteiten in geval van aanzienlijke of herhaalde 
nalatigheid van de marktdeelnemer. 

2. Een organisatie kan een aanvraag tot erkenning als toe
zichthoudende organisatie indienen mits zij de volgende ver
eisten vervult: 

a) zij heeft rechtspersoonlijkheid en is legaal in de Unie geves
tigd; 

b) zij beschikt over de nodige expertise en bevoegdheid om de 
in lid 1 bedoelde taken te vervullen; alsmede 

c) zij draagt er zorg voor dat zij haar taken zonder enig be
langenconflict verricht. 

3. Een aanvrager die aan de in lid 2 gestelde eisen voldoet, 
wordt door de Commissie na raadpleging van de betrokken 
lidsta(a)t(en) erkend als toezichthoudende organisatie. 

Het besluit tot erkenning van een toezichthoudende organisatie 
moet door de Commissie ter kennis worden gebracht aan de 
bevoegde autoriteiten van alle lidstaten. 

4. De bevoegde autoriteiten voeren op gezette tijden contro
les uit om na te gaan of de toezichthoudende organisaties die 
binnen het rechtsgebied van de bevoegde autoriteiten werkzaam 
zijn, nog altijd de in lid 1 genoemde taken vervullen en de in lid 
2 genoemde eisen naleven. Controles mogen ook worden uit
gevoerd wanneer de bevoegde autoriteit beschikt over relevante 
informatie, met inbegrip van concrete aanwijzingen van derden, 
of wanneer de toezichthoudende organisatie heeft geconstateerd 
dat marktdeelnemers tekortschieten bij de tenuitvoerlegging van 
het door een toezichthoudende organisatie ingevoerde stelsel 
van zorgvuldigheidseisen. Een verslag van de controles wordt 
overeenkomstig Richtlijn 2003/4/EG toegankelijk gemaakt. 

5. Indien een bevoegde autoriteit bepaalt dat een toezicht
houdende organisatie niet langer de in lid 1 genoemde functies 
vervult of de in lid 2 genoemde eisen naleeft, stelt zij de Com
missie hiervan onverwijld in kennis.
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6. De Commissie trekt de erkenning van een toezichthou
dende organisatie in, met name op grond van de uit hoofde van 
lid 5 verstrekte informatie, wanneer zij heeft vastgesteld dat de 
toezichthoudende organisatie niet langer de in lid 1 genoemde 
taken vervult of de in lid 2 genoemde eisen naleeft. Vóór de 
intrekking van de erkenning van een toezichthoudende organi
satie door de Commissie worden de betrokken lidstaten hierover 
geïnformeerd. 

Het besluit tot intrekking van de erkenning van een toezicht
houdende organisatie moet door de Commissie ter kennis wor
den gebracht aan de bevoegde autoriteiten van alle lidstaten. 

7. Teneinde de procedureregels voor de erkenning en de 
intrekking van erkenningen van toezichthoudende organisaties 
aan te vullen en, indien de ervaring dit vereist, te wijzigen, mag 
de Commissie overeenkomstig artikel 290 van de VWEU, ge
delegeerde handelingen vaststellen, waarbij zij er zorg voor 
draagt dat de erkenning en de intrekking van een erkenning 
op eerlijke en transparante wijze geschieden. 

Op de in dit lid genoemde gedelegeerde handelingen zijn de 
procedures van de artikelen 15, 16 en 17 van toepassing. Deze 
handelingen worden uiterlijk 3 maart 2012 vastgesteld. 

8. Nadere regels voor de frequentie en de aard van de in lid 
4 bedoelde controles die nodig zijn om het effectieve toezicht 
op toezichthoudende organisaties en de uniforme uitvoering 
van dat lid te waarborgen, worden aangenomen volgens de 
regelgevingsprocedure in artikel 18, lid 2. Deze regels worden 
uiterlijk 3 juni 2012 vastgesteld. 

Artikel 9 

Lijst van toezichthoudende organisaties 

De Commissie maakt de lijst van toezichthoudende organisaties 
bekend in het Publicatieblad van de Europese Unie, reeks C, en op 
haar website. De lijst wordt regelmatig bijgewerkt. 

Artikel 10 

Controle van marktdeelnemers 

1. De bevoegde autoriteiten voeren controles uit om na te 
gaan of de marktdeelnemers aan de in de artikelen 4 en 6 
vastgestelde eisen voldoen. 

2. De in lid 1 bedoelde controles worden uitgevoerd volgens 

een periodiek bijgewerkt plan uitgaande van een risicobenade
ring. Bovendien mogen er controles worden uitgevoerd wanneer 
een bevoegde autoriteit beschikt over relevante informatie, met 
inbegrip van concrete aanwijzingen van derden, betreffende de 
naleving van deze verordening door een marktdeelnemer. 

3. De in lid 1 bedoelde controles kunnen onder meer be
trekking hebben op: 

a) onderzoek naar het stelsel van zorgvuldigheidseisen, met 
inbegrip van de risico-evaluatie en de procedures tot vermin
dering van de risico’s; 

b) onderzoek van documentatie en gegevens die het behoorlijk 
functioneren van het stelsel van zorgvuldigheidseisen en de 
procedures aantonen; 

c) controles ter plaatse, met inbegrip van audits ter plaatse. 

4. De marktdeelnemers moeten alle assistentie verlenen die 
nodig is om het verrichten van de in lid 1 bedoelde controles te 
vergemakkelijken, met name wat betreft de toegang tot bedrijfs
ruimten en het overleggen van documentatie of gegevens. 

5. Onverminderd artikel 19 kunnen de bevoegde autoritei
ten, indien er naar aanleiding van de in lid 1 genoemde con
troles tekortkomingen zijn vastgesteld, een kennisgeving van 
door de marktdeelnemer te nemen corrigerende maatregelen 
afgeven. Bovendien kunnen de lidstaten, afhankelijk van de ernst 
van de vastgestelde tekortkomingen, onmiddellijke maatregelen 
nemen, zoals: 

a) de inbeslagname van hout en houtproducten; 

b) een verbod om hout en houtproducten te verhandelen. 

Artikel 11 

Registratie van de controles 

1. De bevoegde autoriteiten registreren de in artikel 10, lid 1, 
bedoelde controles, waarbij zij met name de aard en de resul
taten van de controles aangeven, alsmede eventuele corrigerende 
maatregelen waarvan kennis wordt gegeven uit hoofde van 
artikel 10, lid 5. De gegevens van alle controles worden ten 
minste vijf jaar bewaard. 

2. De in lid 1 bedoelde gegevens worden toegankelijk ge
maakt overeenkomstig Richtlijn 2003/4/EG.
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Artikel 12 

Samenwerking 

1. De bevoegde autoriteiten werken met elkaar, met de over
heden van derde landen en met de Commissie samen om de 
naleving van deze verordening te garanderen. 

2. De bevoegde autoriteiten wisselen met de bevoegde auto
riteiten van andere lidstaten en met de Commissie informatie uit 
over ernstige tekortkomingen die door middel van de in 
artikel 8, lid 4, en artikel 10, lid 1, bedoelde controles aan 
het licht zijn gekomen en over de typen sancties die overeen
komstig artikel 19 zijn opgelegd. 

Artikel 13 

Verlenen van technische bijstand en advies, en informatie- 
uitwisseling 

1. Onverminderd de verplichting van de marktdeelnemer om 
zorgvuldigheid te betrachten overeenkomstig artikel 4, lid 2, 
mogen de lidstaten, waar nodig bijgestaan door de Commissie, 
technische en andere bijstand verstrekken en adviezen geven 
aan de marktdeelnemers, daarbij ook rekening houdend met 
de situatie van de kleine en middelgrote ondernemingen, om 
het voor hen gemakkelijker te maken de eisen van onderhavige 
verordening te respecteren, in het bijzonder bij de uitvoering 
van het stelsel van zorgvuldigheidseisen overeenkomstig 
artikel 6. 

2. De lidstaten mogen, waar nodig bijgestaan door de Com
missie, de uitwisseling en verspreiding van relevante informatie 
over illegale houtkap vergemakkelijken, met name om de 
marktdeelnemers bij te staan bij de risicobeoordeling als be
doeld in artikel 6, lid 1, onder b), en over de beste praktijken 
betreffende de tenuitvoerlegging van deze verordening. 

3. De bijstand wordt op zodanige wijze verleend dat de ver
antwoordelijkheden van de bevoegde autoriteiten hierdoor niet 
worden aangetast en hun onafhankelijkheid bij het toezicht op 
de naleving van de richtlijn gehandhaafd blijft. 

Artikel 14 

Wijzigingen van de bijlage 

Teneinde rekening te houden, enerzijds, met bij de toepassing 
van deze verordening opgedane ervaring, in het bijzonder als 
vastgesteld door middel van de in artikel 20, leden 3 en 4, 
bedoelde rapportage, en door middel van de in artikel 13 ge
noemde uitwisseling van informatie en, anderzijds, met de ont
wikkelingen betreffende de technische kenmerken, de eind
gebruikers en de productieprocessen van hout en houtproduc
ten, mag de Commissie overeenkomstig artikel 290 van de 
VWEU, gedelegeerde handelingen vaststellen tot wijziging en 
aanvulling van de in de bijlage vastgestelde lijst van hout en 
houtproducten. Deze handelingen brengen geen voor de markt
deelnemers onevenredige belasting met zich. 

Op de in dit artikel genoemde gedelegeerde handelingen zijn de 
procedures van de artikelen 15, 16 en 17 van toepassing. 

Artikel 15 

Uitoefening van de delegatie 

1. De bevoegdheid tot vaststelling van de gedelegeerde han
delingen bedoeld in artikel 6, lid 3, artikel 8, lid 7, en artikel 14, 
wordt aan de Commissie verleend voor een periode van zeven 
jaar met ingang van 2 december 2010. De Commissie stelt over 
de gedelegeerde handelingen uiterlijk drie maanden voor het 
verstrijken van een periode van drie jaar na de datum van 
toepassing van deze verordening een verslag op. De delegatie 
van bevoegdheden wordt automatisch met dezelfde periode ver
lengd, tenzij het Europees Parlement of de Raad die bevoegd
heid intrekt overeenkomstig artikel 16. 

2. Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft 
gesteld, stelt zij het Europees Parlement en de Raad daarvan 
gelijktijdig in kennis. 

3. De aan de Commissie toegekende bevoegdheid om gede
legeerde handelingen vast te stellen, is onderworpen aan de 
voorwaarden die worden gesteld in de artikelen 16 en 17. 

Artikel 16 

Intrekking van de delegatie 

1. De delegatie van bevoegdheden bedoeld in artikel 6, lid 3, 
artikel 8, lid 7, en artikel 14, kan door het Europees Parlement 
of de Raad te allen tijde worden ingetrokken. 

2. De instelling die een interne procedure is begonnen om te 
besluiten of zij de delegatie van de bevoegdheden wenst in te 
trekken, streeft ernaar de andere instelling en de Commissie 
hiervan binnen een redelijke tijd voordat het definitieve besluit 
wordt genomen op de hoogte te brengen en geeft daarbij aan 
welke gedelegeerde bevoegdheden kunnen worden ingetrokken 
en de eventuele redenen voor een intrekking. 

3. Het besluit tot intrekking maakt een einde aan de delegatie 
van de bevoegdheden die in dat besluit worden vermeld. Het 
besluit treedt onmiddellijk of op een latere datum die in het 
besluit wordt vermeld in werking. Het besluit laat de geldigheid 
van de reeds van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onver
let. Het besluit wordt bekendgemaakt in het Publicatieblad van de 
Europese Unie. 

Artikel 17 

Bezwaren tegen gedelegeerde handelingen 

1. Het Europees Parlement of de Raad kunnen binnen twee 
maanden na de datum van kennisgeving bezwaar maken tegen 
een gedelegeerde handeling. Op initiatief van het Europees Parle
ment of de Raad wordt deze termijn met twee maanden ver
lengd. 

2. Indien noch het Europees Parlement noch de Raad bij het 
verstrijken van deze termijn bezwaar hebben aangetekend tegen 
de gedelegeerde handeling, wordt deze bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie en treedt zij in werking op de 
daarin vermelde datum.

NL L 295/30 Publicatieblad van de Europese Unie 12.11.2010



De gedelegeerde handeling kan worden bekendgemaakt in het 
Publicatieblad van de Europese Unie en vóór het verstrijken van de 
betrokken periode in werking treden indien het Europees Parle
ment en de Raad beide de Commissie hebben doen weten geen 
bezwaar te zullen aantekenen. 

3. Indien het Europees Parlement of de Raad bezwaar aan
tekent tegen een gedelegeerde handeling, treedt deze niet in 
werking. De instelling die bezwaar aantekent tegen de gedele
geerde handeling, geeft aan om welke redenen zij dit doet. 

Artikel 18 

Comité 

1. De Commissie wordt bijgestaan door het Comité Wets
handhaving, governance en handel in de bosbouw (FLEGT-Co
mité) dat is ingesteld uit hoofde van artikel 11 van Verordening 
(EG) nr. 2173/2005. 

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn de artikelen 5 
en 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inacht
neming van het bepaalde in artikel 8 van dat besluit. 

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bepaalde termijn 
wordt vastgelegd op drie maanden. 

Artikel 19 

Sancties 

1. De lidstaten stellen regels vast inzake de sancties die van 
toepassing zijn bij inbreuken op de bepalingen van deze ver
ordening en nemen alle maatregelen die noodzakelijk zijn om 
ervoor te zorgen dat ze worden uitgevoerd. 

2. De administratieve sancties moeten doeltreffend, evenredig 
en afschrikkend zijn en kunnen onder andere omvatten: 

a) boetes die evenredig zijn aan de milieuschade, aan de waarde 
van het betrokken hout of de betrokken houtproducten en 
aan de belastingderving en economische nadelen die het 
gevolg zijn van de inbreuk; het niveau van deze boetes 
wordt zo berekend dat wordt gewaarborgd dat aan de ver
antwoordelijke personen de economische voordelen die zij 
aan hun ernstige inbreuken te danken hebben, effectief wor
den ontnomen, onverminderd hun legitieme recht een be
roep uit te oefenen; bij herhaling van een ernstige inbreuk 
worden de boetes geleidelijk verhoogd; 

b) de inbeslagname van het betrokken hout en de betrokken 
houtproducten; 

c) onmiddellijke schorsing van de vergunning tot uitoefening 
van commerciële activiteiten. 

3. De lidstaten stellen de Commissie van deze bepalingen in 
kennis en delen haar onverwijld alle latere wijzigingen van die 
bepalingen mee. 

Artikel 20 

Rapportage 

1. Vanaf 3 maart 2013 dienen de lidstaten om de twee jaar 
uiterlijk op 30 april bij de Commissie een verslag in over de 
toepassing van deze verordening in de voorgaande twee jaar. 

2. Op basis van deze verslagen stelt de Commissie om de 
twee jaar een verslag op dat aan het Europees Parlement en de 
Raad moet worden voorgelegd. Bij de opstelling van dit verslag 
moet de Commissie rekening houden met de voortgang die 
geboekt is bij de afsluiting en uitvoering van de FLEGT-VPA’s 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 2173/2005 en de bijdrage 
daarvan tot het minimaliseren van de aanwezigheid op de in
terne markt van illegaal gekapt hout en producten van dergelijk 
hout. 

3. Uiterlijk 3 december 2015, en daarna om de zes jaar, 
evalueert de Commissie de werking en de doeltreffendheid 
van deze verordening op basis van de rapportage en de erva
ringen met de toepassing en de effectiviteit ervan, met inbegrip 
van het verhinderen dat illegaal gekapt hout en producten van 
dergelijk hout op de markt worden gebracht. Zij let daarbij met 
name op de administratieve gevolgen voor het midden- en 
kleinbedrijf en de onder de werkingssfeer vallende producten. 
De verslagen kunnen indien nodig vergezeld gaan van passende 
wetgevingsvoorstellen. 

4. Het eerste van de in lid 3 bedoelde verslagen bevat een 
evaluatie van de huidige economische en handelssituatie van de 
Unie met betrekking tot de in hoofdstuk 49 van de gecom
bineerde nomenclatuur opgesomde producten, waarbij met 
name rekening wordt gehouden met het concurrentievermogen 
van de relevante sectoren, teneinde te bepalen of zij worden 
opgenomen op de lijst van hout en houtproducten, opgenomen 
in de bijlage bij deze verordening. 

Het in de eerste alinea bedoelde verslag bevat tevens een beoor
deling van de doelmatigheid van het verbod om illegaal gekapt 
hout en producten van dergelijk hout op de markt te brengen, 
als bepaald in artikel 4, lid 1, alsmede van de stelsels van 
zorgvuldigheidseisen als bedoeld in artikel 6. 

Artikel 21 

Inwerkingtreding en toepassing 

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die 
van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese 
Unie. 

Zij wordt van toepassing op 3 maart 2013. Artikel 6, lid 2, 
artikel 7, lid 1, en artikel 8, leden 7 en 8, worden echter van 
toepassing op 2 december 2010.

NL 12.11.2010 Publicatieblad van de Europese Unie L 295/31



Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselĳk in elke 
lidstaat. 

Gedaan te Straatsburg, 20 oktober 2010. 

Voor het Europees Parlement 
De voorzitter 

J. BUZEK 

Voor de Raad 
De voorzitter 

O. CHASTEL
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BIJLAGE 

Hout en houtproducten, zoals vastgesteld in de in bijlage I bij Verordening (EEG) nr. 2658/87 ( 1 ) van de Raad 
vastgestelde gecombineerde nomenclatuur waarvoor het bepaalde in deze verordening geldt 

— 4401 Brandhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke; hout in plakjes, 
spanen of kleine stukjes; zaagsel, resten en afval, van hout, ook indien geperst tot blokken, briketten, pellets of 
dergelijke vormen 

— 4403 Hout, onbewerkt, ook indien ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd 

— 4406 Houten dwarsliggers en wisselhouten 

— 4407 Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd of met 
vingerlasverbinding, met een dikte van meer dan 6 mm 

— 4408 Fineerplaten (die verkregen door het snijden van gelaagd hout daaronder begrepen), platen voor de vervaardi
ging van triplex- en multiplexhout of voor ander op dergelijke wijze gelaagd hout, alsmede ander hout, overlangs 
gezaagd, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd, met verbinding aan de randen of in de lengte 
verbonden, met een dikte van niet meer dan 6 mm 

— 4409 Hout (niet-ineengezette plankjes voor parketvloeren daaronder begrepen), waarvan ten minste één zijde over de 
gehele lengte of uiteinde is geprofileerd (geploegd, van sponningen voorzien, afgerond met V-verbinding of dergelijke), 
ook indien geschaafd, geschuurd of met stuikverbinding 

— 4410 Spaanplaat, zogenoemde oriented strand board (OSB) en dergelijke plaat (bijvoorbeeld zogenoemde waferboard), 
van hout of van andere houtachtige stoffen, ook indien samengeperst met harsen of met andere organische bind
middelen 

— 4411 Vezelplaat van houtvezels of van andere houtachtige vezels, ook indien gebonden met harsen of met andere 
organische bindmiddelen 

— 4412 Triplex- en multiplexhout, met fineer bekleed hout en op dergelijke wijze gelaagd hout 

— 4413 00 00 Verdicht hout, in blokken, in planken, in stroken of in profielen 

— 4414 00 Houten lijsten voor schilderijen, voor foto’s, voor spiegels en dergelijke 

— 4415 Pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen van hout; kabelhaspels van hout; laadborden, 
laadkisten en andere laadplateaus van hout; opzetranden voor laadborden, van hout; 

(Niet verpakkingsmateriaal dat uitsluitend wordt gebruikt als verpakkingsmateriaal om een ander op de markt 
gebracht product te ondersteunen, beschermen of dragen.) 

— 4416 00 00 Vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk, alsmede delen daarvan, van hout, duighout daaronder 
begrepen 

— 4418 Schrijn- en timmerwerk voor bouwwerken, daaronder begrepen panelen met cellenstructuur, ineengezette 
panelen voor vloerbedekking en dakspanen („shingles” en „shakes”)
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— houtpulp en papier van de hoofdstukken 47 en 48 van de gecombineerde nomenclatuur, met uitzondering van 
producten op basis van bamboe en door terugwinning (uit resten en afval) verkregen producten 

— 9403 30, 9403 40, 9403 50 00, 9403 60 en 9403 90 30 Houten meubels 

— 9406 00 20 Geprefabriceerde bouwwerken
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II 

(Niet-wetgevingshandelingen) 

VERORDENINGEN 

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. 363/2012 VAN DE COMMISSIE 

van 23 februari 2012 

inzake de procedures voor de erkenning en de intrekking van de erkenning van de 
toezichthoudende organisaties als bedoeld in 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 

(Voor de EER relevante tekst) 

DE EUROPESE COMMISSIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie, 

Gezien Verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees Parle
ment en de Raad van 20 oktober 2010 tot vaststelling van de 
verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten 
op de markt brengen ( 1 ), en met name artikel 8, lid 7, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Verordening (EU) nr. 995/2010 is er met name op ge
richt het risico dat illegaal gekapt hout en producten van 
dergelijk hout op de interne markt worden gebracht, tot 
een minimum te beperken. Toezichthoudende organisa
ties moeten marktdeelnemers bijstaan om aan de eisen 
van die verordening te voldoen. Daartoe moeten zij een 
stelsel van zorgvuldigheidseisen ontwikkelen, de markt
deelnemers het recht geven dat te gebruiken, en erop 
toezien dat het juist wordt gebruikt. 

(2) De procedure op grond waarvan de Commissie toezicht
houdende organisaties erkent moet eerlijk, transparant en 
onafhankelijk zijn. Daarom moeten aanvragers worden 
beoordeeld nadat de bevoegde autoriteiten van de lidsta
ten zijn geraadpleegd en nadat voldoende informatie over 
een aanvrager is verzameld. Waar nodig moet ook het 
kantoor van de aanvrager worden bezocht om informatie 
te verzamelen. 

(3) Gespecificeerd moet worden over welke expertise en ca
paciteit de toezichthoudende organisaties moeten be
schikken om vast te kunnen stellen of hout voldoet 
aan de betrokken wetgeving in het land waar het is 
gekapt en om maatregelen te kunnen voorstellen om 
het risico in te schatten dat illegaal gekapt hout en pro
ducten daarvan op de markt worden gebracht. Wanneer 
het vastgestelde risico niet verwaarloosbaar is, moet de 

toezichthoudende organisatie ook in staat zijn adequate 
maatregelen voor te stellen om het risico doeltreffend te 
verminderen. 

(4) Er moet voor worden gezorgd dat toezichthoudende or
ganisaties hun functie transparant en onafhankelijk uit
voeren, belangenconflicten in verband met hun functie 
vermijden en hun diensten op niet-discriminerende wijze 
aan marktdeelnemers leveren. 

(5) De Commissie moet tot intrekking van de erkenning 
besluiten volgens een eerlijke, transparante en onafhan
kelijke procedure. Voordat zij een besluit neemt, moet de 
Commissie de betrokken bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten raadplegen, voldoende informatie verzamelen 
en zo nodig bezoeken ter plaatse afleggen. De betrokken 
toezichthoudende organisatie moet de mogelijkheid krij
gen commentaar te leveren voordat een besluit wordt 
genomen. 

(6) Wanneer een toezichthoudende organisatie niet langer de 
in artikel 8 van Verordening (EU) nr. 995/2010 ge
noemde taken vervult of niet langer aan de in dat artikel 
vermelde eisen voldoet, moet de Commissie overeenkom
stig het evenredigheidsbeginsel in staat worden gesteld de 
erkenning ervan tijdelijk en/of voorwaardelijk dan wel 
permanent in te trekken indien zij dit op grond van de 
geconstateerde tekortkomingen nodig acht. 

(7) Er moet voor worden gezorgd dat de bescherming van 
natuurlijke personen in verband met de verwerking van 
hun persoonsgegevens in hun aanvraag om erkenning als 
toezichthoudende organisatie voldoet aan Richtlijn 
95/46/EG van het Europees Parlement en de Raad van 
24 oktober 1995 betreffende de bescherming van na
tuurlijke personen in verband met de verwerking van 
persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van 
die gegevens ( 2 ), en aan Verordening (EG) nr. 45/2001 
van het Europees Parlement en de Raad van 18 decem
ber 2000 betreffende de bescherming van natuurlijke

NL L 115/12 Publicatieblad van de Europese Unie 27.4.2012 

( 1 ) PB L 295 van 12.11.2010, blz. 23. ( 2 ) PB L 281 van 23.11.1995, blz. 31.



personen in verband met de verwerking van persoons
gegevens door de communautaire instellingen en organen 
en betreffende het vrije verkeer van die gegevens ( 1 ), 

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

Artikel 1 

Definities 

Voor de toepassing van deze verordening gelden, naast de in 
artikel 2 van Verordening (EU) nr. 995/2010 vastgestelde defi
nities, de volgende definities: 

1) „betrokken bevoegde autoriteiten”: de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten waar een toezichthoudende organisatie of 
een aanvrager van erkenning als toezichthoudende organisa
tie wettelijk gevestigd is of waar deze diensten in de zin van 
Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de 
Raad ( 2 ) aanbiedt of van plan is aan te bieden; 

2) „bewijs van officiële kwalificatie”: diploma’s, certificaten en 
andere bewijsmiddelen, die door een volgens de wet- of 
regelgeving of administratieve bepalingen aangewezen auto
riteit van een staat zijn afgegeven als bewijs van de succes
volle afsluiting van een beroepsopleiding; 

3) „beroepservaring”: de daadwerkelijke en geoorloofde uitoefe
ning van het betrokken beroep. 

Artikel 2 

Aanvraag om erkenning 

1. Alle in de Unie gevestigde maatschappijen, vennootschap
pen, firma’s, ondernemingen, autoriteiten of instellingen, pri
vaat- of publiekrechterlijk ingesteld, mogen bij de Commissie 
een aanvraag indienen om te worden erkend als toezichthou
dende organisatie. 

Zij dienen hun aanvraag en de in de bijlage vermelde bewijs
stukken in in één van de officiële talen van de Unie. 

2. Om als toezichthoudende organisatie te worden erkend 
moet een aanvrager aantonen dat hij aan alle in artikel 8, lid 2, 
van Verordening (EU) nr. 995/2010 en in de artikelen 5 tot en 
met 8 van de onderhavige verordening gestelde eisen voldoet. 

3. Binnen 10 werkdagen na ontvangst van de aanvraag be
vestigt de Commissie de ontvangst en verstrekt zij een referen
tienummer aan de aanvrager. 

Zij verstrekt de aanvrager ook een indicatieve termijn waarbin
nen zij een besluit zal nemen over de aanvraag. De Commissie 
informeert de aanvrager over elke wijziging van de indicatieve 
termijn als gevolg van het feit dat aanvullende informatie of 
bewijsstukken voor de beoordeling van de aanvraag moeten 
worden verzameld. 

4. Wanneer na de ontvangst van een aanvraag of de laatste 
schriftelijke mededeling aan een aanvrager, wanneer dat later is, 
drie maanden zijn verstreken, en de Commissie geen erken
ningsbesluit heeft genomen, noch de aanvraag heeft afgewezen, 
informeert de Commissie de aanvrager schriftelijk over de voort
gang met betrekking tot de beoordeling van de aanvraag. 

De eerste alinea kan per afhandeling van een aanvraag meer dan 
eens van toepassing zijn. 

5. De Commissie stuurt een kopie van de aanvraag en de 
bewijsstukken aan de betrokken bevoegde autoriteiten die bin
nen één maand na toezending commentaar kunnen leveren. 

Artikel 3 

Aanvullende bewijsstukken en toegang tot de gebouwen 

1. Op verzoek van de Commissie verstrekken de aanvragers 
of de betrokken bevoegde autoriteiten haar binnen een bepaalde 
termijn aanvullende informatie of bewijsstukken. 

2. De aanvrager verleent de Commissie toegang tot zijn ge
bouwen om na te gaan of aan alle eisen van artikel 8 van 
Verordening (EU) nr. 995/2010 en van de artikelen 5 tot en 
met 8 van de onderhavige verordening is voldaan. De Com
missie brengt de aanvrager op voorhand van haar bezoek op 
de hoogte. De betrokken bevoegde autoriteiten mogen aan het 
bezoek deelnemen. 

De aanvrager verleent alle nodige hulp om dergelijke bezoeken 
te vergemakkelijken. 

Artikel 4 

Besluit tot erkenning 

Wanneer de Commissie een besluit tot erkenning overeenkom
stig artikel 8, lid 3, van Verordening (EU) nr. 995/2010 heeft 
vastgesteld, stelt zij de betrokken aanvrager daarvan binnen 10 
werkdagen na de datum van de vaststelling van dat besluit in 
kennis. 

De Commissie verstrekt de aanvrager onverwijld een erken
ningscertificaat en deelt haar besluit binnen de in de eerste 
alinea genoemde termijn mee aan de bevoegde autoriteiten 
van alle lidstaten overeenkomstig artikel 8, lid 3, tweede alinea, 
van Verordening (EU) nr. 995/2010. 

Artikel 5 

Rechtspersoonlijkheid en legale vestiging in de Unie 

1. Wanneer een aanvrager legaal in meer dan één lidstaat is 
gevestigd, vermeldt hij de gegevens van zijn statutaire zetel, 
hoofdbestuur of hoofdvestiging in de Unie, alsmede die van 
alle agentschappen, filialen of dochterondernemingen op het 
grondgebied van andere lidstaten. De aanvrager verklaart ook 
in welke lidstaten hij van plan is diensten aan te bieden.
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2. Een aanvrager die een autoriteit van een lidstaat is of 
daarvan deel uitmaakt, hoeft zijn rechtspersoonlijkheid en het 
feit dat hij legaal in de Unie is gevestigd, niet te bewijzen. 

Artikel 6 

Nodige expertise 

1. Om ervoor te zorgen dat een toezichthoudende organisa
tie de overeenkomstig artikel 8, lid 2, onder b), van Verordening 
(EU) nr. 995/2010 vereiste taken goed kan vervullen, voldoet 
het technisch bevoegd personeel van een aanvrager aan de vol
gende minimumcriteria, aangetoond door middel van formele 
kwalificaties en beroepservaring: 

a) formele beroepsopleiding in een voor de taken van een toe
zichthoudende organisatie relevant vakgebied; 

b) voor hogere technische functies is ten minste vijf jaar be
roepservaring vereist in functies die verband houden met de 
taken van een toezichthoudende organisatie. 

Voor de doeleinden van de eerste alinea, onder a), worden 
vakgebieden op het gebied van bosbouw, milieu, recht, bedrijfs
beheer, risicobeheer, handel, audit, financiële controle of beheer 
van de toeleveringsketen als relevante vakgebieden aangemerkt. 

2. Een aanvrager houdt gegevens bij betreffende de taken en 
verantwoordelijkheden van zijn personeel. De aanvrager be
schikt over procedures voor het controleren van de prestaties 
en de technische bekwaamheid van zijn personeel. 

Artikel 7 

Capaciteit om de taken van een toezichthoudende 
organisatie te vervullen 

1. Een aanvrager moet aantonen dat hij over het volgende 
beschikt: 

a) een organisatiestructuur waarmee de functies van een toe
zichthoudende organisatie op een juiste manier kunnen wor
den uitgevoerd; 

b) een stelsel van zorgvuldigheidseisen dat aan de marktdeel
nemers ter beschikking wordt gesteld en door hen wordt 
gebruikt; 

c) beleid en procedures waarmee het stelsel van zorgvuldig
heidseisen kan worden beoordeeld en verbeterd; 

d) procedures en processen waarmee het juiste gebruik van zijn 
stelsel van zorgvuldigheidseisen door marktdeelnemers kan 
worden getoetst; 

e) procedures voor correctieve acties die moeten worden ge
nomen wanneer een marktdeelnemer zijn stelsel van zorg
vuldigheidseisen niet juist gebruikt. 

2. Een aanvrager moet aantonen dat hij niet alleen aan de 
eisen van lid 1 voldoet, maar ook over de financiële en tech
nische capaciteit beschikt om de functies van een toezichthou
dende organisatie uit te oefenen. 

Artikel 8 

Afwezigheid van belangenconflicten 

1. Een aanvrager is zo georganiseerd dat de objectiviteit en 
onpartijdigheid van zijn activiteiten gegarandeerd zijn. 

2. Een aanvrager documenteert en analyseert het risico van 
belangenconflicten als gevolg van de uitoefening van zijn taken 
als toezichthoudende organisatie, met inbegrip van belangen
conflicten die verband houden met zijn relaties met aanver
wante organisaties of onderaannemers. 

3. Wanneer een risico op belangenconflicten wordt gecon
stateerd, beschikt de aanvrager over schriftelijke beleidslijnen en 
procedures om belangenconflicten op het niveau van organisa
ties en van het individu te vermijden. De schriftelijke beleids
lijnen en procedures worden gehandhaafd en uitgevoerd. Die 
beleidslijnen en procedures kunnen audits van derden omvatten. 

Artikel 9 

Informatie over latere wijzigingen 

1. Een toezichthoudende organisatie informeert de Commis
sie onverwijld wanneer zich na de erkenning ervan een van de 
volgende situaties voordoet: 

a) een verandering die de mogelijkheid van de toezichthou
dende organisatie om te voldoen aan de eisen van de arti
kelen 5 tot en met 8 kan aantasten, en die zich na de 
erkenning heeft voorgedaan; 

b) de toezichthoudende organisatie zet in de Unie andere agent
schappen, filialen of dochterondernemingen op dan die 
welke in haar aanvraag waren aangegeven; 

c) de toezichthoudende organisatie besluit diensten te verrich
ten in een andere lidstaat dan de lidstaat die in haar aanvraag 
is opgegeven of in een lidstaat waarover zij overeenkomstig 
punt d had opgegeven dat zij er niet langer diensten verricht; 

d) de toezichthoudende organisatie is opgehouden in een be
paalde lidstaat diensten te verrichten. 

2. De Commissie geeft alle overeenkomstig lid 1 verkregen 
informatie door aan de betrokken bevoegde autoriteiten. 

Artikel 10 

Herziening van het erkenningsbesluit 

1. De Commissie kan op elk moment een besluit tot erken
ning van een toezichthoudende organisatie herzien. 

De Commissie voert een dergelijke herziening uit in een van de 
volgende situaties: 

a) een betrokken bevoegde autoriteit informeert de Commissie 
dat zij heeft geconstateerd dat een toezichthoudende organi
satie niet langer de in artikel 8, lid 1, van Verordening (EU) 
nr. 995/2010 genoemde taken vervult of niet langer aan de 
in artikel 8, lid 2, van die verordening genoemde eisen vol
doet, welke in de artikelen 5 tot en met 8 van de onder
havige verordening nader zijn gespecificeerd;
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b) de Commissie beschikt over relevante informatie, alsmede 
over onderbouwde zorgen van derde partijen, dat een toe
zichthoudende organisatie niet langer aan de in artikel 8, 
leden 1 en 2, van Verordening (EU) nr. 995/2010 en in 
de artikelen 5 tot en met 8 van de onderhavige verordening 
vervatte eisen voldoet; 

c) een toezichthoudende organisatie heeft de Commissie gewe
zen op wijzigingen als bedoeld in artikel 9, lid 1, onder a), 
van de onderhavige verordening. 

2. Wanneer een herzieningsprocedure wordt ingeleid, wordt 
de Commissie bijgestaan door een herzieningsteam dat de her
ziening en de prestatiecontroles uitvoert. 

3. De aanvrager verleent het herzieningsteam toegang tot 
zijn gebouwen om na te gaan of aan alle eisen van artikel 8 
van Verordening (EU) nr. 995/2010 en van de artikelen 5 tot 
en met 8 van de onderhavige verordening is voldaan. De be
trokken bevoegde autoriteiten mogen aan het bezoek deel
nemen. 

De aanvrager verleent alle nodige hulp om dergelijke bezoeken 
te vergemakkelijken. 

4. Het herzieningsteam stelt een verslag van zijn bevindingen 
op. Bij het herzieningsverslag wordt ondersteunend bewijs ge
voegd. 

Het herzieningsverslag omvat een aanbeveling ten aanzien van 
de vraag of de erkenning van een toezichthoudende organisatie 
moet worden ingetrokken. 

Het herzieningsteam stuurt het herzieningsverslag aan de be
trokken bevoegde autoriteiten. Die autoriteiten kunnen binnen 
drie weken na de datum van toezending van het verslag com
mentaar leveren. 

Het herzieningsteam voorziet de betrokken toezichthoudende 
organisatie van een samenvatting van de bevindingen en de 
conclusies van het verslag. De organisatie kan binnen drie we
ken na de datum van toezending van het overzicht haar com
mentaar geven aan het herzieningsteam. 

5. Wanneer het herzieningsteam vaststelt dat een toezicht
houdende organisatie niet langer de in artikel 8 van Verorde
ning (EU) nr. 995/2010 bedoelde taken vervult of niet langer 

aan de eisen van dat artikel voldoet, beveelt dat team in zijn 
herzieningsverslag aan de erkenning tijdelijk en/of voorwaarde
lijk dan wel permanent in te trekken indien zij dit op grond van 
de geconstateerde tekortkomingen nodig acht. 

Het herzieningsteam kan de Commissie in plaats daarvan aan
bevelen een kennisgeving van te nemen corrigerende maatrege
len of een officiële waarschuwing te geven, dan wel geen ver
dere actie te ondernemen. 

Artikel 11 

Besluit tot intrekking van de erkenning 

1. De Commissie besluit of de erkenning van een toezicht
houdende organisatie tijdelijk en/of voorwaardelijk dan wel per
manent wordt ingetrokken, rekening houdend met het in arti
kel 10 bedoelde herzieningsverslag. 

2. De Commissie kan een kennisgeving van te nemen corri
gerende maatregelen of een officiële waarschuwing afgeven 
wanneer de tekortkomingen geen aanleiding geven tot de vast
stelling overeenkomstig artikel 8, lid 6, van Verordening (EU) 
nr. 995/2010 dat de toezichthoudende organisatie niet langer 
haar taken vervult of niet langer de in artikel 8, lid 2, van die 
verordening vastgestelde eisen naleeft. 

3. De betrokken toezichthoudende organisatie wordt in ken
nis gesteld van een besluit tot intrekking van de erkenning van 
een toezichthoudende organisatie, alsook van een kennisgeving 
of een waarschuwing overeenkomstig lid 2, en dat besluit wordt 
binnen tien dagen na de vaststelling ervan overeenkomstig ar
tikel 8, lid 6, van Verordening (EU) nr. 995/2010 ter kennis 
gebracht aan de bevoegde autoriteiten van alle lidstaten. 

Artikel 12 

Gegevensbescherming 

Deze verordening laat de bij Richtlijn 95/46/EG en Verordening 
(EG) nr. 45/2001 vastgestelde regels inzake de verwerking van 
persoonsgegevens onverlet. 

Artikel 13 

Slotbepalingen 

Deze gedelegeerde verordening treedt in werking op de twintig
ste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
van de Europese Unie. 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke 
lidstaat. 

Gedaan te Brussel, 23 februari 2012. 

Voor de Commissie 
De voorzitter 

José Manuel BARROSO
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BIJLAGE 

Lijst van bewijsstukken 

Rechtspersoonlijkheid; legale vestiging; verrichten van diensten: 

— gewaarmerkte kopieën van bewijsstukken overeenkomstig de betrokken nationale wetgeving; 

— lijst van lidstaten waar de aanvrager van plan is zijn diensten te verrichten. 

Nodige expertise: 

— beschrijving van de organisatie en de structuur van de aanvrager; 

— lijst van het technisch bevoegde personeel met de kopieën van hun CV; 

— beschrijving van de plichten en verantwoordelijkheden en de verdeling daarvan; 

— gedetailleerde beschrijving van de procedures voor het toezicht houden op de prestaties en de bekwaamheden van het 
technisch bevoegde personeel. 

Capaciteit om de taken van een toezichthoudende organisatie te vervullen: 

Een gedetailleerde beschrijving van: 

— het stelsel van zorgvuldigheidseisen: 

— beleid en procedures voor de evaluatie en de verbetering van het stelsel van zorgvuldigheidseisen; 

— beleidslijnen en procedures voor de afhandeling van klachten van marktdeelnemers en derden; 

— procedures en processen waarmee het juiste gebruik van het stelsel van zorgvuldigheidseisen door marktdeelnemers 
kan worden getoetst; 

— procedures voor correctieve acties die moeten worden genomen wanneer een marktdeelnemer het stelsel van zorg
vuldigheidseisen niet juist gebruikt; 

— een systeem voor het bijhouden van registers. 

Financiële capaciteit: 

— kopieën van financiële staten over het laatste begrotingsjaar, of 

— een verklaring betreffende de omzet uit verkoop, of 

— andere bewijsstukken indien de aanvrager om geldige redenen bovengenoemde documenten niet kan indienen; 

— het bewijs dat een aansprakelijkheidsverzekering is afgesloten. 

Afwezigheid van belangenconflicten: 

— een verklaring dat er geen sprake is van een belangenconflict; 

— een beschrijving van de schriftelijke beleidslijnen en procedures voor het vermijden van belangenconflicten op het 
niveau van de organisatie en op individueel niveau; audits door derden kunnen hiervan deel uitmaken. 

Uitbesteding: 

— een beschrijving van de uitbestede taken; 

— het bewijs dat alle onderaannemers of dochterondernemingen op hun plaats van vestiging voldoen aan de boven
staande eisen voor zover die op hen van toepassing zijn.
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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 

(Voor de EER relevante tekst) 

DE EUROPESE COMMISSIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie, 

Gezien Verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees Parle
ment en de Raad van 20 oktober 2010 tot vaststelling van de 
verplichtingen van marktdeelnemers die hout en houtproducten 
op de markt brengen ( 1 ), en met name artikel 6, lid 2, en 
artikel 8, lid 8, 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Verordening (EU) nr. 995/2010 verplicht marktdeel
nemers een geheel van procedures en maatregelen toe 
te passen (hierna „een stelsel van zorgvuldigheidseisen” 
genoemd) om het risico te minimaliseren dat zij illegaal 
gekapt hout of van illegaal gekapt hout afkomstige hout
producten op de interne markt brengen. 

(2) Er moet duidelijkheid komen over de gevallen waarin 
informatie moet worden verschaft over de volledige we
tenschappelijke benaming van boomsoorten, het subna
tionale gebied waar het hout is gekapt en de kapconces
sie. 

(3) De frequentie en de aard van de controles van de be
voegde autoriteiten op de toezichthoudende organisaties 
moeten worden gespecificeerd. 

(4) Voor de bescherming van natuurlijke personen bij de 
verwerking van hun persoonsgegevens in het kader van 
deze verordening, in het bijzonder met betrekking tot de 
verwerking van persoonsgegevens die in verband met 
controles zijn verkregen, gelden de voorschriften van 
Richtlijn 95/46/EG van het Europees Parlement en de 
Raad van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming 
van natuurlijke personen in verband met de verwerking 
van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer 
van die gegevens ( 2 ) en Verordening (EG) nr. 45/2001 
van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 
2000 betreffende de bescherming van natuurlijke per
sonen in verband met de verwerking van persoonsgege
vens door de communautaire instellingen en organen en 
betreffende het vrije verkeer van die gegevens ( 3 ). 

(5) De in deze verordening vervatte maatregelen zijn in over
eenstemming met het advies van het Comité voor wets
handhaving, governance en handel in de bosbouw, 

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD: 

Artikel 1 

Onderwerp 

Bij deze verordening worden uitvoeringsvoorschriften vast
gesteld voor het stelsel van zorgvuldigheidseisen en de frequen
tie en de aard van de controles op toezichthoudende organisa
ties. 

Artikel 2 

Toepassing van het stelsel van zorgvuldigheidseisen 

1. De marktdeelnemers passen het stelsel van zorgvuldig
heidseisen toe op elke afzonderlijke door een bepaalde leveran
cier binnen een periode van maximaal 12 maanden geleverde 
soort hout of houtproduct, op voorwaarde dat de boomsoort, 
het land of de landen van oorsprong, of in voorkomend geval 
de subnationale regio('s) en de kapconcessie(s) ongewijzigd zijn 
gebleven. 

2. Het bepaalde in de eerste alinea van dit artikel doet geen 
afbreuk aan de verplichting van de marktdeelnemer om maat
regelen en procedures toe te passen om toegang te bieden tot 
de in artikel 6, lid 1, onder a), van Verordening (EU) 
nr. 995/2010 bedoelde informatie over elke afzonderlijke partij 
hout en houtproducten van de marktdeelnemer die op de markt 
worden gebracht. 

Artikel 3 

Informatie over de partijen van de marktdeelnemer 

1. De in artikel 6, lid 1, onder a), van Verordening (EU) 
nr. 995/2010 bedoelde informatie over de partij hout of hout
producten wordt verstrekt overeenkomstig de leden 2, 3 en 4. 

2. Indien er onduidelijkheid bestaat over de gebruikelijke be
naming van de boomsoort als bedoeld in artikel 6, lid 1, on
der a), eerste streepje, van Verordening (EU) nr. 995/2010, 
wordt de volledige wetenschappelijke benaming vermeld. 

3. Informatie over de subnationale regio als bedoeld in ar
tikel 6, lid 1, onder a), tweede streepje, van Verordening (EU) 
nr. 995/2010 wordt verstrekt wanneer het risico op illegale kap 
tussen de subnationale regio's verschilt.
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4. Informatie over de kapconcessie als bedoeld in artikel 6, 
lid 1, onder a), tweede streepje, van Verordening (EU) 
nr. 995/2010 wordt verstrekt wanneer het risico op illegale 
kap tussen kapconcessies van eenzelfde land of subnationale 
regio verschilt. 

Voor de toepassing van de eerste alinea geldt als een kapcon
cessie iedere regeling die het recht verleent in een bepaald ge
bied hout te kappen. 

Artikel 4 

Risicobeoordeling en -beperking 

Bij de risicobeoordelings- en risicobeperkingsprocedures kan re
kening worden gehouden met certificaties of andere door derde 
partijen gecontroleerde regelingen als bedoeld in artikel 6, lid 1, 
onder b), tweede alinea, eerste streepje, en artikel 6, lid 1, on
der c), van Verordening (EU) nr. 995/2010, indien deze rege
lingen cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoen: 

a) zij voorzien in een publiek toegankelijk systeem van vereis
ten dat door derden kan worden gebruikt en dat ten minste 
alle relevante voorschriften van de geldende wetgeving om
vat; 

b) zij bepalen dat een derde partij regelmatig en ten minste om 
de 12 maanden controles uitvoert, met inbegrip van bezoe
ken ter plaatse, om na te gaan of de toepasselijke wetgeving 
wordt nageleefd; 

c) zij omvatten door een derde partij geverifieerde middelen om 
overeenkomstig de toepasselijke wetgeving gekapt hout en 
van dat hout afkomstige houtproducten in ieder stadium van 
de toeleveringsketen te traceren, voordat dat hout of die 
houtproducten op de markt worden gebracht; 

d) zij omvatten door een derde partij geverifieerde controles om 
te waarborgen dat hout of houtproducten van onbekende 
oorsprong, of hout of houtproducten die niet overeenkom
stig de toepasselijke wetgeving zijn gekapt, de toeleverings
keten niet binnenkomen. 

Artikel 5 

Registratie door de marktdeelnemers 

1. Informatie over de partijen van marktdeelnemers als be
doeld in artikel 6, lid 1, onder a), van Verordening (EU) 
nr. 995/2010 en de toepassing van risicobeperkende procedures 
moet in adequate registers worden bijgehouden. Deze documen
tatie moet vijf jaar worden bewaard en voor controle aan de 
bevoegde autoriteit ter beschikking worden gesteld. 

2. Bij de toepassing van hun stelsel van zorgvuldigheidseisen 
moeten de marktdeelnemers kunnen bewijzen hoe de ver
zamelde informatie aan de hand van de risicocriteria van arti
kel 6, lid 1, onder b), van Verordening (EU) nr. 995/2010 
gecontroleerd is, hoe een besluit betreffende risicobeperkende 
maatregelen werd genomen en hoe zij de risicograad hebben 
vastgesteld. 

Artikel 6 

Frequentie en aard van de controles op de 
toezichthoudende organisaties 

1. De bevoegde autoriteiten waarborgen dat de controles op 
gezette tijden als bedoeld in artikel 8, lid 4, van Verordening 
(EU) nr. 995/2010 ten minste om de twee jaar worden uitge
voerd. 

2. De in artikel 8, lid 4, van Verordening (EU) nr. 995/2010 
bedoelde controles worden met name uitgevoerd wanneer: 

a) een bevoegde autoriteit bij de controles van marktdeelnemers 
tekortkomingen heeft gedetecteerd ten aanzien van de doel
treffendheid of de toepassing van het stelsel van de door een 
toezichthoudende organisatie vastgestelde zorgvuldigheids-ei
sen; 

b) de Commissie de bevoegde autoriteiten heeft geïnformeerd 
dat bij een toezichthoudende organisatie latere veranderingen 
hebben plaatsgevonden overeenkomstig artikel 9, lid 2, van 
de Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 363/2012 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 Ver
ordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees Parlement en 
de Raad tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeel
nemers die hout en houtproducten op de markt brengen ( 1 ). 

3. De controles worden onaangekondigd uitgevoerd, behalve 
in gevallen waarin een voorafgaande kennisgeving van de toe
zichthoudende organisatie noodzakelijk is om de doeltreffend
heid van de controles te waarborgen. 

4. De bevoegde autoriteiten voeren de controles uit volgens 
schriftelijk vastgelegde procedures. 

5. De controles die de bevoegde autoriteiten uitvoeren om te 
voldoen aan Verordening (EU) nr. 995/2010 omvatten in voor
komend geval in het bijzonder: 

a) controles ter plaatse; 

b) onderzoek van de documentatie en registers van toezicht
houdende organisaties; 

c) gesprekken met het management en het personeel van de 
toezichthoudende organisaties; 

d) gesprekken met marktdeelnemers en handelaars of andere 
relevante personen; 

e) onderzoek van de documentatie en registers van marktdeel
nemers;
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f) onderzoek van monsters van de leveringen van marktdeel
nemers die gebruikmaken van het stelsel van zorgvuldig
heidseisen van de betreffende toezichthoudende organisatie. 

Artikel 7 

Verslagen over de controles op toezichthoudende 
organisaties 

1. De bevoegde autoriteiten stellen verslagen op van de door 
hen uitgevoerde individuele controles. Deze verslagen bevatten 
een beschrijving van de gebruikte procedés en technieken als
mede hun resultaten en conclusies. 

2. De bevoegde autoriteiten stellen de toezichthoudende or
ganisatie die een controle heeft ondergaan, in kennis van de 

resultaten en conclusies van het ontwerpverslag. De toezicht
houdende organisatie kan binnen de door de bevoegde autori
teiten vastgestelde termijn opmerkingen maken. 

3. De bevoegde autoriteiten stellen op basis van de verslagen 
over de individuele controles verslagen op overeenkomstig ar
tikel 8, lid 4, van Verordening (EU) nr. 995/2010. 

Artikel 8 

Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die 
van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese 
Unie. 

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke 
lidstaat. 

Gedaan te Brussel, 6 juli 2012. 

Voor de Commissie 
De voorzitter 

José Manuel BARROSO

NL L 177/18 Publicatieblad van de Europese Unie 7.7.2012



2012

671
Besluit van 7 december 2012, houdende 
voorschriften ter uitvoering van verordening 
(EU) nr. 995/2010 (Besluit uitvoering Europese 
houtverordening) 

 
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van 

Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie van 16 oktober 2012, nr. 12337796; 

Gelet op: 
– verordening (EU) nr. 995/2010: verordening (EU) nr. 995/2010 van het 

Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 tot vaststelling van 
de verplichtingen van marktdeelnemers die voor het eerst hout op de 
markt brengen (PbEU 2010, L 295); 

– 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 (PbEU 2012, L 177); 

Gelet op artikel 18, eerste lid, van de Flora- en faunawet; 
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 

15 november 2012, nr. W15.12.0424/IV); 
Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Economische 

Zaken van 3 december 2012, nr. 12365438; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Artikel 1  

In dit besluit wordt verstaan onder: 
– verordening (EU) nr. 995/2010: verordening (EU) nr. 995/2010: 

verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees Parlement en de Raad 
van 20 oktober 2010 tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeel-
nemers die voor het eerst hout op de markt brengen (PbEU 2010, L 295); 

– uitvoeringsverordening (EU) nr. 607/2012: 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 organi-
saties overeenkomstig Verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees 
Parlement en de Raad tot vaststelling van de verplichtingen van markt-
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deelnemers die hout en houtproducten op de markt brengen (PbEU 2012, 
L 177). 

Artikel 2  

1. Het is verboden te handelen in strijd met de artikelen 4 en 5 van 
verordening (EU) nr. 995/2010. 

2. Het is verboden te handelen in strijd met maatregelen als bedoeld in 
artikel 10, vijfde lid, van verordening (EU) nr. 995/2010. 

Artikel 3  

Onze Minister neemt besluiten betreffende het opleggen van onmiddel-
lijke maatregelen als bedoeld in artikel 10, vijfde lid, van verordening (EU) 
nr. 995/2010. 

Artikel 4  

1. Als bevoegde autoriteit als bedoeld in artikel 7, eerste lid, van 
verordening (EU) nr. 995/2010 wordt aangewezen de Nederlandse Voedsel 
en Warenautoriteit. 

2. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit is de bevoegde autoriteit, 
bedoeld in:

a. de artikelen 5, 8, eerste lid, onderdeel c, vierde en vijfde lid, 10, eerste 
en vijfde lid, 11, eerste lid, van verordening (EU) nr. 995/2010, en

b. de artikelen 5, eerste lid, 6, eerste, vierde en vijfde lid, en 7 van 
uitvoeringsverordening (EU) nr. 607/2012. 

3. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit geeft uitvoering aan 
artikelen 12 en 13, eerste en tweede lid, van verordening (EU) nr. 995/
2010. 

Artikel 5  

Dit besluit treedt in werking met ingang van 3 maart 2013. 

Artikel 6  

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit uitvoering Europese houtveror-
dening. 

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van 
toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

’s-Gravenhage, 7 december 2012 
Beatrix 

De Minister van Economische Zaken, 
H. G. J. Kamp 

Uitgegeven de zevenentwintigste december 2012 

De Minister van Veiligheid en Justitie,
I. W. Opstelten 
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Het advies van de Afdeling advisering van de 
Raad van State wordt niet openbaar gemaakt 
op grond van artikel 26, zesde lid jo vijfde lid 
van de Wet op de Raad van State, omdat het 
uitsluitend opmerkingen van redactionele aard 
bevat. 
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NOTA VAN TOELICHTING  

1. Inleiding  

Dit besluit bevat het juridische kader voor de uitvoering van de 
Europese houtverordening (verordening (EU) nr. 995/20101; hierna: de 
houtverordening) en de daarop gebaseerde gedelegeerde verordening 
(EU) nr. 363/20122 en uitvoeringsverordening (EU) nr. 607/2012.3 De 
houtverordening stelt regels over de wijze waarop hout en producten die 
daarvan vervaardigd zijn, op de Europese interne markt gebracht mogen 
worden. Doel is de bestrijding van de illegale boskap en de daarmee 
samenhangende handel in illegaal gekapt hout. De houtverordening 
treedt op 3 maart 2013 in werking. 

Ten behoeve van een goede uitvoering in Nederland wordt in het besluit 
overtreding van de bepalingen van de houtverordening strafbaar gesteld 
en wordt de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) aange-
wezen als bevoegde autoriteit in de zin van de verordening en de daarop 
gebaseerde gedelegeerde verordening en uitvoeringsverordening. In de 
hierna volgende hoofdstukken wordt ingegaan op de achtergrond en de 
inhoud van de houtverordening, en de kaders die het onderhavige besluit 
schept voor de uitvoering van de verordening in Nederland. Als bijlage bij 
de toelichting is een transponeringstabel gevoegd. 

2. Europese houtverordening  

2.1 Achtergrond  

Hout is, bij goed bosbeheer, een hernieuwbare grondstof uit de 
natuurlijke hulpbron bos. Hout wordt gebruikt als bouwmateriaal voor 
huizen en meubels, maar ook als grondstof voor de energiemarkt en de 
papierindustrie. Ongecontroleerde boskap vormt echter ook de oorzaak 
van ongeveer 20% van de wereldwijde CO2-emissie en is een van de 
belangrijkste oorzaken van habitatverlies. Illegale boskap en de daarmee 
samenhangende handel kosten overheden wereldwijd jaarlijks bijna 
€ 11 miljard aan gemiste inkomsten op belastingen en heffingen.4 Illegale 
boskap vormt zo een negatieve factor op de sociaaleconomische 
ontwikkeling van landen en ondermijnt initiatieven die gericht zijn op 
duurzame houtproductie. 

In 2003 presenteerde de Europese Commissie haar antwoord op de 
groeiende internationale zorg om de gevolgen van de illegale ontbossing. 
Het FLEGT-actieplan5 richt zich op duurzaam bosbeheer binnen en buiten 
de EU en het terugdringen van de handel in illegaal gekapt hout op de 
interne markt. Uitgangspunt is betere handhaving van de bestaande 
regels over bosbeheer een belangrijke stap is op weg naar duurzaam 
bosbeheer. Door het versterken van goed bestuur en het vergroten van de 
transparantie in de bosbouwsector wordt de ecologische en sociale 
schade van de ongecontroleerde houtkap tegengegaan en het inkomen uit 
bosbouw vergroot. Het plan werd omarmd door de Raad6 en nader 
uitgewerkt in de FLEGT-verordening.7 Het belangrijkste instrument zijn de 
zogenaamde Vrijwillige Partnerschap Overeenkomsten (VPA’s). Dit zijn 
bilaterale overeenkomsten, die de EU sluit met houtproducerende landen 
buiten de EU. De VPA’s bevatten afspraken over duurzaam bosmanage-
ment, betere handhaving van de eigen boswetgeving en over de 
invoering van het FLEGT-vergunningenstelsel. Het vergunningenstelsel 
houdt in dat bepaalde categorieën hout en houtproducten niet langer in 
de EU mogen worden ingevoerd zonder een geldige door het partnerland 
afgegeven FLEGT-vergunning.8 

Het FLEGT-vergunningenstelsel geldt voor hout en houtproducten die 
rechtstreeks worden verzonden vanuit de partnerlanden naar de EU. Dit 
stelsel kan dus niet voorkomen dat illegaal gekapt hout op de Europese 

1   Verordening (EU) nr. 995/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 okto-
ber 2010 tot vaststelling van de verplichtingen 
van marktdeelnemers die hout of houtproduc-
ten op de markt brengen (PbEU 2010, L 295). 
2   Gedelegeerde verordening (EU) nr. 363/
2012 inzake de procedures voor de erkenning 
en de intrekking van de erkenning van de 
toezichthoudende organisaties als bedoeld in 
Verordening (EU) nr. 995/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad tot vaststel-
ling van de verplichtingen van marktdeelne-
mers die hout en houtproducten op de markt 
brengen (PbEU 2012, L 115). 
3   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 overeenkom-
stig Verordening (EU) nr. 995/2010 van het 
Europees Parlement en de Raad tot vaststel-
ling van de verplichtingen van marktdeelne-
mers die hout en houtproducten op de markt 
brengen (PbEU 2012, L 177). 
4  O.a. Concalves en Panjer, Justice for 
Forests, Improving criminal justice efforts to 
combat illegal logging, World Bank study 
2012, p. 1. 
5   Mededeling van de Commissie aan de 
Raad en het Europees Parlement – Wetshand-
having, governance en handel in de bosbouw 
(FLEGT) – Voorstel voor een EU-actieplan, 
COM(2003) 251. 
6   Conclusie van de Raad, PbEU 2003, C 268. 
7   Verordening (EU) nr. 2173/2005 van de 
Raad van 20 december 2005 inzake de opzet 
van een FLEGT-vergunningensysteem voor de 
invoer van hout uit de Europese Gemeen-
schap (PbEU 2005, L 347). 
8   Artikel 4 van verordening (EG) nr. 2173/
2005 van 20 december 2005 inzake de opzet 
van een FLEGT-vergunningensysteem voor de 
invoer van hout in de Europese Gemeenschap 
(PbEU 2005, L347). 
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markt worden gebracht vanuit of via landen, waarmee de EU geen VPA 
heeft gesloten. Op aandringen van onder andere Nederland deed de 
Europese Commissie daarom in 2008 voorstellen voor de Europese 
houtverordening, een juridisch instrument dat van toepassing is op hout 
en houtproducten uit alle landen, inclusief de lidstaten zelf. 

2.2 Verbod, zorgvuldigheid en traceerbaarheid  

Algemeen; werkingssfeer verordening 

Met het oog op de bestrijding van de handel in illegaal gekapt hout gaat 
de houtverordening uit van drie centrale verplichtingen. De houtveror-
dening verbiedt het op de interne markt brengen van illegaal gekapt hout 
en daarvan vervaardigde producten, vereist dat bedrijven zich inspannen 
om het risico op illegaal gekapt hout te minimaliseren en vergt dat de 
producten door handelsketen traceerbeer zijn. Deze verplichtingen 
worden hieronder nader uitgewerkt. 

Voor een goed begrip van de werkingssfeer van de verordening is het 
echter van belang eerst stil te staan bij enkele van de begripsbepalingen 
in artikel 2 van de houtverordening en de invloed die zij hebben op de 
werkingssfeer. De houtverordening is allereerst alleen van toepassing op 
producten die vallen binnen de categorieën, genoemd in de bijlage bij de 
verordening, en voorzover deze niet uit gerecycled hout voortkomen. De 
verordening maakt geen onderscheid tussen hout afkomstig van binnen 
of buiten de EU. Ook hout afkomstig uit Nederlandse bossen valt onder de 
reikwijdte van de verordening op het moment dat het voor het eerst op de 
markt wordt geplaatst. 

Het «op de markt brengen» is voorts gedefinieerd als het «voor de 
eerste maal leveren van hout of houtproducten op de interne markt [...] in 
het kader van een handelsactiviteit». Dit betekent dat de eisen van de 
verordening niet van toepassing zijn op douaneprocedures, maar pas 
vanaf het moment nadat de douane de goederen heeft vrijgegeven voor 
gebruik in het vrije verkeer. De houtverordening noemt de categorie van 
ondernemers die het hout voor het eerst op de markt brengen «marktdeel-
nemers» en onderscheidt hen van de categorie «handelaren», de 
ondernemers die het product na de marktdeelnemer verder verhandelen 
op de interne markt in het kader van een handelsactiviteit. Eindgebruikers 
zoals consumenten die hout kopen of onder zich hebben, vallen buiten de 
werking van de verordening. 

Verbod 

Het is verboden illegaal gekapt hout of producten die daarvan 
vervaardigd zijn, op de markt te brengen (artikel 4, eerste lid, van de 
houtverordening). Als gevolg van het gebruik van het begrip «op de markt 
brengen» is het verbod uitsluitend van toepassing op marktdeelnemers. 
Hout is illegaal gekapt indien het werd gekapt in strijd met de toepasse-
lijke wet- en regelgeving in het land van herkomst, waarbij toepasselijke 
wet- en regelgeving is gedefinieerd als wet- en regelgeving op het gebied 
van onder andere bosbeheer, kap- en gebruiksrechten (artikel 2, onderdeel 
h, van de houtverordening. 

Houtproducten die op basis van de FLEGT-verordening of de CITES-
basisverordening1 rechtmatig zijn ingevoerd, worden in het kader van de 
houtverordening beschouwd als legaal gekapt. Op die manier heeft de 
Europese wetgever erkenning gegeven aan de inspanningen die partner-
landen en ondernemers in het kader van FLEGT en CITES al hebben 
verricht. 1   Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad 

van 9 december 1996 inzake de bescherming 
van in het wild levende dier- en plantensoor-
ten door controle op het desbetreffende 
handelsverkeer. 
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Stelsel van zorgvuldigheidseisen 

Marktdeelnemers dienen het risico dat zij illegaal gekapt hout op de 
markt brengen, te minimaliseren door een zogenoemd «stelsel van 
zorgvuldigheidseisen» toe te passen in hun bedrijfsvoering (artikel 4, 
tweede lid, van de houtverordening). De ondernemers zijn vrij om het 
stelsel naar eigen inzicht in te richten zolang het maar de volgende drie 
elementen bevat:

(1) de ondernemers verzamelen gegevens over de kapwijze en de 
herkomst van het hout en houden deze gegevens 5 jaar beschikbaar;

(2) zij analyseren van deze gegevens met betrekking tot het risico dat 
het illegaal gekapt hout betreft, en

(3) zij nemen van maatregelen om gesignaleerde risico’s weg te nemen. 
De houtverordening werkt deze elementen in artikel 6 en de uitvoerings-

verordening (EU) nr. 607/2012 verder uit door middel van een opsomming 
van de gegevens op die verzameld moeten worden, alsmede de criteria 
die de marktdeelnemer in ieder geval moet betrekken in zijn analyse. 

Traceerbaarheid 

Handelaren (ondernemers die producten na de marktdeelnemer verder 
verhandelen) moeten administratie houden van de personen van wie zij 
hout of houtproducten hebben gekocht en de personen aan wie zij de 
producten hebben verkocht (artikel 5 van de houtverordening). Deze 
verplichting beoogt de traceerbaarheid te borgen van illegaal op de markt 
gebrachte goederen. 

2.3 Bestaande systemen en erkende toezichthoudende organi-
satie  

Overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijven in de houtver-
werking en retail investeren mede daarom al vele jaren in de verduur-
zaming van de handel in hout en duurzaam bosbeheer. Grote retailbe-
drijven hebben vaak een eigen kwaliteitscontrole en registratie, andere 
bedrijven gebruiken privaatrechtelijk kwaliteitscertificering zoals FSC en 
PEFC. De houtverordening biedt op verschillende wijzen ruimte aan 
bestaande systemen van privaatrechtelijk georganiseerde certificering. 
Zolang zij daarmee aan de eisen van de verordening voldoen, kunnen 
marktdeelnemers hun bestaande procedures voortzetten (artikel 4, derde 
lid, van de houtverordening). Garanties van legaliteit die voorvloeien uit 
bijvoorbeeld certificering door derden kan de marktdeelnemer meenemen 
in zijn risicoanalyses (artikel 6, eerste lid, onderdeel b, eerste gedachte 
streepje, van de houtverordening en artikel 4 van de uitvoeringsveror-
dening). 

Om de uitvoering van de houtverordening te vergemakkelijken en aan 
de ontwikkeling van goede praktijken binnen de sector bij te dragen, is 
een instrument van Europese erkenning van «toezichthoudende organi-
saties» in de houtverordening opgenomen. Organisaties die marktdeel-
nemers een stelsel van zorgvuldigheidseisen aanbieden voor gebruik, 
kunnen erkenning aanvragen indien het stelsel voldoet aan de eisen van 
de houtverordening, en de organisatie controle uitvoert bij deelnemende 
marktdeelnemers op de juiste toepassing van het systeem. De Europese 
Commissie is bevoegd tot het verlenen en intrekken van de erkenning; de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten voeren toezicht uit op de naleving 
van de erkenningsvoorwaarden. In gedelegeerde verordening (EU) 
nr. 363/2012 heeft de Europese Commissie de procedure voor verlenen en 
intrekken nader uitgewerkt. 
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3. Uitvoering in Nederland  

3.1 Algemeen  

Duurzame productie van hout draagt bij aan de voorzieningszekerheid 
van hout voor de Nederlandse economie.1 Het is de verwachting dat de 
Europese houtverordening een Europeesbreed gelijk speelveld kan 
creëren en een effectieve aanpak van illegale handel mogelijk maakt. 
Onder die voorwaarden zal de stap naar handel in en gebruik van 
duurzaam hout kleiner worden. De doelstellingen van de houtverordening 
vinden hun grondslag in het belang van de bescherming van de biodiver-
siteit en de ontwikkeling van een duurzame handel in hout. De Staatsse-
cretaris van Economische Zaken is daarom eerstverantwoordelijk voor de 
uitvoering van de verordening in Nederland. 

Uitgangspunt is de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven. 
Door middel van een zorgvuldige invulling van hun verplichtingen 
spannen marktdeelnemers en handelaren zich in om illegaal gekapt hout 
van de interne markt te weren. De overheid houdt toezicht en grijpt in 
wanneer blijkt dat een ondernemer zijn verantwoordelijkheid niet neemt. 
Voor een efficiënte en effectieve uitvoering van die taken moet de 
bevoegde autoriteit kunnen beschikken over een adequaat instrumen-
tarium. 

In het wetsvoorstel natuurbescherming2 zijn voorstellen gedaan voor 
een specifieke wettelijke grondslag voor regels ter uitvoering van de 
houtverordening. Het wetsvoorstel werd 20 augustus 2012 ingediend bij 
de Tweede Kamer. Gelet op het stadium van het wetgevingsproces waarin 
het voorstel zich bevindt, is het niet aannemelijk dat het ten tijde van de 
inwerkingtreding van de houtverordening kracht van wet heeft gekregen. 
Dit besluit voorziet in een tussentijdse oplossing voor de effectieve 
uitvoering van de verordening gebaseerd op de algemene grondslag van 
artikel 18, eerste lid, van de Flora- en faunawet (Ffw). Dit artikel biedt de 
regering de mogelijkheid om de verboden van de Ffw aan te vullen bij 
algemene maatregel van bestuur ten behoeve van de tijdige uitvoering 
van internationale verplichtingen. Het wetsvoorstel natuurbescherming 
geldt voorts als het wetsvoorstel ter vervulling van de voorwaarde, 
bedoeld in artikel 18, tweede lid, van de Ffw. Dit artikellid schrijft voor dat 
de regering binnen een jaar na het van kracht worden van het besluit een 
wetsvoorstel van dezelfde strekking indient bij de Tweede Kamer van de 
Staten-Generaal. 

3.2 Verbodsbepaling  

Het is verboden om te handelen in strijd met de artikelen 4 en 5 van de 
houtverordening (artikel 2, eerste lid). Dit verbod treft het handelen van 
marktdeelnemers in strijd met het verbod op het op de markt brengen van 
illegaal gekapt hout of in strijd met voorschriften betreffende de toepas-
sing van een stelsel van zorgvuldigheidseisen, en het handelen van 
handelaren in strijd met de verplichting om administratie te houden van 
hun leveranciers en kopers. Het verbod omvat tevens het handelen in 
strijd met de voorschriften van artikel 6 van de houtverordening en de 
artikelen 2 tot en met 5 van uitvoeringsverordening (EU) nr. 607/2012. 
Deze voorschriften vormen een nader uitwerking van de verplichting om 
een stelsel van zorgvuldigheidseisen te voeren. Overtreding van die 
voorschriften houdt inherent een handeling in strijd met artikel 4, tweede 
lid, van de houtverordening in. In artikel 2, tweede lid, van het besluit is 
een verbod opgenomen op het handelen in strijd met maatregelen 
genomen op basis van artikel 10, tweede lid, van de houtverordening. In 
paragraaf 3.3 wordt nader ingegaan op de inhoud en toepassing van die 
maatregelen. 

1   Zie ook de Grondstoffennotitie (Kamerstuk-
ken 2010/11, 32 853, nr.1). 
2   Het bij Koninklijke boodschap van 
20 augustus 2012 ingediende voorstel van wet 
houdende regels ter bescherming van de 
natuur (wet natuurbescherming) (Kamerstuk-
ken 33 348). 
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Overtreding van het verbod in artikel 2 is een economisch delict op 
grond van artikel 1a, onder 2°, van de Wet op de economische delicten 
(WED) in samenhang met artikel 18, eerste lid, van de Ffw. De overtreding 
kan worden gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren, 
taakstraf of geldboete van de vierde categorie (€ 19.500,00) indien de 
overtreding opzettelijk wordt begaan, en met een hechtenis van maximaal 
6 maanden of een geldboete van ten hoogste de vierde categorie in alle 
andere gevallen (artikel 2 en 6 van de WED). Via systematiek van de WED 
zal voorts invulling gegeven kunnen worden aan artikel 19, tweede lid, 
van de houtverordening. Met toepassing van artikel 6, eerste lid, laatste 
alinea, van de WED kan bijvoorbeeld een geldboete van ten hoogste de 
vijfde categorie (€ 78.000,00) worden geëist, indien de waarde van de 
zending illegaal gekapt hout hoger is dan € 4.875,00. Op basis van artikel 
7, onder c en d, van de WED kan als bijkomende straf geëist worden dat 
de marktdeelnemer tijdelijk geen werkzaamheden met betrekking tot de 
handel in hout mag verrichten of dat een zending illegaal gekapt hout 
verbeurd verklaard wordt. 

Artikel 8 van de houtverordening is niet in artikel 2 opgenomen, omdat 
de houtverordening de consequenties van overtreding van dat artikel zelf 
regelt. Indien een organisatie wil optreden als toezichthoudende organi-
satie in de zin van de houtverordening, moet hij over een erkenning van 
de Europese Commissie beschikken. Indien een bevoegde autoriteit 
constateert dat een erkende toezichthoudende organisatie handelt in strijd 
met de verplichtingen die aan de erkenning verbonden zijn, dan stelt de 
bevoegde autoriteit de Europese Commissie daarvan in kennis (artikel 8, 
vijfde lid, van de houtverordening). De Europese Commissie beslist 
vervolgens conform de procedure van artikel 10 van gedelegeerde 
verordening (EU) nr. 363/2012 of de erkenning wordt geschorst of 
ingetrokken. 

3.3 Bevoegde autoriteit  

Aanwijzing van NVWA 

In artikel 4, eerste lid, van het besluit wordt de Nederlandse Voedsel en 
Waren Autoriteit (NVWA) aangewezen als bevoegde autoriteit voor de 
houtverordening in Nederland. Hiermee wordt invulling gegeven aan 
artikel 7, eerste lid, van de houtverordening. De aanwijzing is voorts van 
betekenis voor de uitleg van het begrip «betrokken bevoegde autoriteit», 
bedoeld in de gedelegeerde verordening en de uitvoeringsverordening. In 
relatie tot de uitvoering van die verordeningen in Nederland is de NVWA 
de betrokken bevoegde autoriteit. 

Naast de aanwijzing van de NVWA in artikel 4 van het besluit zijn de 
ambtenaren van de NVWA ook aangewezen als toezichthouder op de 
naleving van de houtverordening krachtens de algemene grondslag van 
artikel 104 van de Flora- en faunawet, en als buitengewoon opsporings-
ambtenaar in de zin van de Wet op de economische delicten. 

De aanwijzing van de bevoegde autoriteit geschiedt in de onderhavige 
algemene maatregel van bestuur in plaats van bij ministerieel besluit. 
Omwille van de samenhang van de verschillende aspecten van de 
uitvoering van de houtverordening is ervoor gekozen die aspecten zoveel 
mogelijk op één plaats te regelen. 

Vormen van toezicht van handhaving 

De NVWA is belast met de taken betreffende uitvoering, het toezicht op 
de naleving en de opsporing van strafbare feiten. De bevoegdheden voor 
de uitoefening van die taken vloeien voort uit verschillende kaders. Op 
grond van de aanwijzing als bevoegde autoriteit in artikel 4 van het besluit 
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is de NVWA bevoegd om uitvoering te geven aan de controles, bedoeld in 
artikel 8 en 10 van de houtverordening. In het meerjarenbedrijfsplan 
handhaving heeft de NVWA marktdeelnemers opgenomen als doelgroep. 
Het toezicht zal risicogebaseerd worden ingericht (zie ook artikel 10, 
tweede lid, van de houtverordening). Over toezicht op erkende toezicht-
houdende organisaties valt nog weinig te zeggen, anders dan dat dit 
conform de vereisten van uitvoeringsverordening (EU) nr. 607/2012 zal 
worden ingericht. Nadere uitwerking hiervan is afhankelijk van het aantal 
en het soort organisaties dat de Europese Commissie erkent als toezicht-
houdende organisaties. 

Als toezichthouder krachtens artikel 104 van de Ffw beschikt de NVWA 
over de bevoegdheden, genoemd in titel 5.2 van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb). Hierbij kan worden gedacht aan het betreden van 
plaatsen en het nemen van monsters. Artikel 10, vijfde lid, van de 
houtverordening noemt enkele bestuursrechtelijke maatregelen die een 
lidstaat onmiddellijk kan nemen bij het constateren van overtredingen. De 
Minister van Economische Zaken is bevoegd om deze maatregelen op te 
leggen op grond van artikel 3 van het besluit. De NVWA zal mandaat 
krijgen om deze maatregelen, namens de minister, op te leggen. De 
NVWA is al gemandateerd om lasten onder bestuursdwang of dwangsom 
als bedoeld in artikel 112 van de Ffw op te leggen. 

De ambtenaren van de NVWA zijn aangewezen als buitengewoon 
opsporingsambtenaar in de zin van de Wet op de economische delicten en 
beschikken uit dien hoofde over de relevante bevoegdheden om overtre-
dingen van het verbod van artikel 2 van het besluit op te sporen. 

In artikel 4, tweede lid, is de NVWA tenslotte de taak toegewezen voor 
de invulling van artikel 13 van de houtverordening. De bepaling biedt 
lidstaten de mogelijkheid om bedrijven te ondersteunen bij de invulling 
van hun stelsel van zorgvuldigheidseisen. Deze invulling is afhankelijk van 
de wens en behoefte van het bedrijfsleven. Daar is in dit stadium nog 
weinig over te zeggen. 

Voor de volledigheid wordt hier nog gewezen op het feit dat tegen de 
beschikkingen van de Europese Commissie betreffende het verlenen of 
intrekken van een erkenning van toezichthoudende organisaties geen 
bezwaar of beroep openstaat bij de Nederlandse bestuursrechter. Een 
belanghebbende kan tegen het besluit beroep in stellen bij het Gerecht 
van eerste aanleg bij het Hof van Justitie van de Europese Unie (artikel 
263 in samenhang met artikel 256, eerste lid, van het Verdrag betreffende 
de werking van de Europese Unie). 

4. Lasten voor burgers, bedrijven en overheid  

De uitvoering van de houtverordening brengt lasten met zich mee voor 
bedrijven en voor de overheid. Er worden geen lasten voor burgers in de 
zin van consument verwacht. Als gevolg van de verordening stijgen de 
nalevingskosten in totaal met € 3.6 miljoen en zal tevens sprake zijn van 
een geringe stijging van de toezichtlasten. Slechts een beperkt deel van de 
lasten kan worden toegerekend aan de bepalingen van dit besluit 
(wanneer bijvoorbeeld de marktdeelnemer ten behoeve van controle 
verzocht wordt om gegevens aan te leveren). Het grootste deel van de 
lasten voor bedrijven vloeit voort uit bepalingen die rechtstreeks uit de 
houtverordening voortvloeien. Omdat een scherp onderscheid daartussen 
niet overal even makkelijk is te maken, zijn ze hieronder als geheel 
beschreven. De omvang van de nalevings- en toezichtlasten zijn afhan-
kelijk van de wijze waarop het instrument van erkenning van toezichthou-
dende organisaties zich zal ontwikkelen, en de mate waarin Nederlandse 
marktdeelnemers gebruik zullen maken van stelsel van zorgvuldig-
heidseisen, aangeboden door erkende toezichthoudende organisaties. 
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De stijging van de toezichtlasten is in relatie met de nalevingslasten 
gering. Een schatting hiervan is echter nog niet te maken, omdat daarvoor 
onder andere de vraag bepalend is of er een toezichthoudende instantie 
erkend zal worden. Afhankelijk van de omvang van activiteiten van 
erkende toezichthoudende organisaties in Nederland zal de jaarlijkse 
controlefrequentie bij marktdeelnemers kunnen variëren tussen 1 en 5% 
van het totaal. Uitgaande van 5% zou dit 250 controles betekenen. Bij een 
fictieve controleduur van 2 uur per bedrijf, zou dit voor bedrijven een 
toezichtlast van € 22,500 kunnen betekenen. 

In de berekening van de nalevingslasten hieronder is uitgegaan van een 
scenario zonder erkende toezichthoudende organisaties, dus met een 
maximale last voor de afzonderlijke bedrijven. 

De lasten voor bedrijven zijn als volgt berekend:
– Het aantal marktdeelnemers dat in Nederland hout op de markt brengt 

wordt geschat op een kleine 5.000 bedrijven:
Nederland importeert jaarlijks meer dan 90% van zijn houtverbruik, 

waarvan een substantieel deel van buiten de Europese Unie (EU). Op 
basis van importcijfers kent de douane ongeveer 8000 importeurs die 
goederen importeren vallend onder de verordening. In de lijst komen 
dubbeltellingen voor, daarnaast zijn niet alle importeurs marktdeelnemer 
in Nederland. Daarnaast houdt de NVWA rekening een groep marktdeel-
nemers die houtproducten betrekken uit andere EU-lidstaten en deze in 
Nederland voor het eerst op de markt brengen. De omvang van deze 
groep is onbekend. De NVWA gaat voorlopig uit van gezamenlijke 
omvang van deze twee doelgroepen van 4.500 marktdeelnemers. Voorts 
zijn er 323 geregistreerde houtaannemers die hout op de markt brengen, 
afkomstig uit Nederlandse bossen.

– Het gemiddeld aantal uren dat marktdeelnemers nodig voor de 
toepassing van het stelsel van zorgvuldigheidseisen op hun bedrijfs-
voering wordt geschat op gemiddeld 16 uur.

Dit kan per bedrijf sterk verschillen. Dit is afhankelijk van onder andere 
de omvang van het bedrijf, de verscheidenheid aan producten waarin het 
handelt, en de mate waarin het zijn taken omtrent de zorgvuldigheids-
eisen heeft uitbesteed aan derden.

– Uitgaande van het totaal van 5.000 bedrijven en een uurtarief van 
€ 45,00 voor een medewerker van middelhoog functieniveau, worden de 
jaarlijkse nalevingslasten die voortvloeien uit de houtverordening zijn, 
berekend op gemiddeld € 720,00 per marktdeelnemer per jaar, dus in 
totaal € 3.6 miljoen. 

De genoemde administratieplicht voor handelaren veroorzaakt geen 
extra administratieve of nalevingslasten. Aan deze verplichting zij geen 
vormvereisten gekoppeld. Uitgangspunt is dan ook dat de bestaande 
administraties van bedrijven hiervoor kunnen volstaan. 

Zoals reeds aangegeven vloeien deze lasten hoofdzakelijk rechtstreeks 
voort uit de houtverordening. De Nederlandse overheid heeft zich tijdens 
de onderhandelingen in Brussel ingezet voor een afweging tussen het op 
efficiënte wijze realiseren van de doelstellingen van de houtverordening 
en de gevolgen daarvan voor de lasten van bedrijven en overheden. Een 
belangrijk uitgangspunt daarbij was de wens van bedrijven en NGO’s om 
een goede aansluiting bij bestaande privaatrechtelijke systemen van 
kwaliteitscontrole. 

Deze inzet heeft op verschillende manieren zijn weerslag gekregen in de 
houtverordening. Voorbeelden zijn de beperking van de reikwijdte van het 
verbod en de zorgvuldigheidseisen tot de eerste schakel in de keten, 
afstemming met het FLEGT-vergunningenstelsel en de CITES-basis-
verordening (zie paragraaf 2.2) en de regulering van het gebruik van 
bestaande systemen door marktdeelnemers (zie paragraaf 2.3). Andere 
voorbeelden zijn te vinden in de nadere uitwerking van verschillende 
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aspecten van het stelsel van zorgvuldigheidseisen in artikel 2, 3 en 4 van 
uitvoeringsverordening (EU) nr. 607/2012. In artikel 5 van dezelfde 
uitvoeringsverordening is een bewaartermijn van 5 jaar opgenomen voor 
de door de marktdeelnemer verzamelde gegevens. Deze termijn wordt 
van belang geacht voor het toezicht op de naleving. Dit betekent echter 
niet dat de marktdeelnemer verplicht is de gegevens al die tijd onder zich 
te hebben. Dit zou tot onpraktische situaties kunnen leiden, in het 
bijzonder waar een marktdeelnemer het verzamelen van die gegevens 
heeft uitbesteed via bijvoorbeeld certificering. In de formulering van 
artikel 6, eerste lid, onderdeel a, van de houtverordening is bepaald dat 
een marktdeelnemer maatregelen en procedures regelt om «de gegevens 
beschikbaar te maken». Bedrijven zijn dus niet verplicht om de gegevens 
zelf te bewaren, zolang zij die gegevens maar beschikbaar kunnen maken, 
wanneer een bevoegde autoriteit daarom vraagt. 

De effecten voor de overheid liggen voornamelijk in de sfeer van 
toezicht en handhaving. De omvang van de lasten is afhankelijk van 
verschillende factoren. De NVWA zal haar toezicht inrichten op basis van 
risicoanalyses. Afhankelijk van hoe de verordening in de praktijk uitpakt, 
zal de NVWA zijn analyses nader kunnen uitwerken met gegevens en 
ervaringen over de naleving van de verordening, en toezicht op specifieke 
risico’s toespitsen. Daarbij zal ook het bestaande beleid van de NVWA van 
«compliance assistance» in combinatie met de invulling van artikel 13 van 
de houtverordening een rol spelen. Een andere factor van invloed is de 
omvang van activiteiten van erkende toezichthoudende organisaties in 
Nederland. De NVWA zal enerzijds in haar toezicht rekening kunnen 
houden met de deelname van marktdeelnemers aan een stelsel van 
zorgvuldigheidseisen van een erkende toezichthoudende organisatie, 
maar is anderzijds gebonden aan de eisen van uitvoeringsverordening 
(EU) nr. 607/2012 ten aanzien van de frequentie en de wijze van controle 
op die toezichthoudende organisaties. 

De Minister van Economische Zaken, 
H. G. J. Kamp 
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BIJ NOTA VAN TOELICHTING BIJ HET BESLUIT UITVOERING 
EUROPESE HOUTVERORDENING 

Transponeringstabel  

Verordening (EU) nr. 995/2010 van het Europees Parlement en de Raad 
van 20 oktober 2010 tot vaststelling van de verplichtingen van marktdeel-
nemers die hout en houtproducten op de markt brengen (PbEU 2010, 
L 295) 

Verordening Besluit Omschrijving 
beleidsruimte

Toelichting op de keuze(n) bij de 
invulling van de beleidsruimte 
danwel reden waarom geen 
uitvoering in regelgeving nodig is

Artikel 1 – – Behoeft geen uitvoering, betreft 
omschrijving doel verordening

Artikel 2 – – Behoeft geen uitvoering, betreft 
begripsomschrijvingen

Artikel 3 – – Behoeft geen uitvoering, betreft 
een afstemmingsbepaling met 
FLEGT en CITES 
(zie §2.2 nota van toelichting)

Artikel 4 Artikel 2, eerste lid 
(verbodsbepaling)

Artikel 5 Artikel 2, eerste lid 
(verbodsbepaling) 
Artikel 4, tweede lid, 
onder a (aanwijzing 
NVWA)

Artikel 6, 
eerste lid

– Valt onder verbod om in strijd 
met artikel 4 van verordening 
(EU) nr. 995/2010 te handelen. 
(zie §3.2 nota van toelichting)

Artikel 6, 
tweede en 
derde lid

– – Behoeft geen uitvoering, betreft 
delegatie van regelgevende 
bevoegdheid aan Europese. 
Commissie

Artikel 7, 
eerste lid

Artikel 4, eerste lid 
(aanwijzing NVWA)

–

Artikel 7, 
tweede lid

– – Behoeft geen uitvoering, betreft 
een taak van Europese 
Commissie

Artikel 8, 
eerste lid

Artikel 4, tweede lid, 
onder a (aanwijzing 
NVWA)

– Behoeft geen strafbaarstelling, 
betreft voorwaarde voor 
erkenning door Europese 
Commissie

Artikel 8, 
tweede lid

– – Behoeft geen strafbaarstelling, 
betreft voorwaarde voor 
erkenning door Europese 
Commissie

Artikel 8, 
derde lid

– – Behoeft geen uitvoering, betreft 
taak van Europese Commissie

Artikel 8, 
vierde lid

Artikel 4, tweede lid, 
onder a (aanwijzing 
NVWA)

–

Artikel 8, 
vijfde lid

Artikel 4, tweede lid, 
onder a (aanwijzing 
NVWA)

–

Artikel 8, 
zesde lid

– – Behoeft geen uitvoering, betreft 
taak van Europese Commissie

Artikel 8, 
zevende en 
achtste lid

– – Behoeft geen uitvoering, betreft 
delegatie van regelgevende 
bevoegdheid aan Europese 
Commissie

Artikel 9 – – Behoeft geen uitvoering, betreft 
taak van Europese Commissie

Artikel 10, 
eerste lid

Artikel 4, tweede lid, 
onder a (aanwijzing 
NVWA)

–

BIJLAGE
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Verordening Besluit Omschrijving 
beleidsruimte

Toelichting op de keuze(n) bij de 
invulling van de beleidsruimte 
danwel reden waarom geen 
uitvoering in regelgeving nodig is

Artikel 10, 
tweede en 
derde lid

– – Behoeft geen uitvoering, betreft 
nadere kaders voor het toezicht

Artikel 10, 
vierde lid,

– Behoeft geen strafbaarstelling, 
een soortgelijke verplichting 
geldt op basis van artikel 5:20 
Awb

Artikel 10, 
vijfde lid, 
aanhef

Artikel 3 (aanwijzing 
Minister van EL&I) 
Artikel 4 (aanwijzing 
NVWA)

Bevoegdheid 
onmiddellijk 
maatregelen 
te nemen

Zie §3.3 nota van toelichting

Artikel 10, 
vijfde lid, 
onder a en b

Artikel 2, tweede lid 
(verbodsbepaling)

–

Artikel 11 Artikel 4, tweede lid, 
onder a (aanwijzing 
NVWA)

–

Artikel 12 Artikel 4, derde lid 
(aanwijzing NVWA)

–

Artikel 13, 
eerste en 
tweede lid

Artikel 4, derde lid 
(aanwijzing NVWA)

Verlenen van 
ondersteu-
ning bedrij-
ven bij 
naleving

Zie §3.3 nota van toelichting

Artikel 13, 
derde lid

– – Beperking van beleidsruimte in 
het eerste en tweede lid.

Artikel 14 – – Behoeft geen uitvoering, betreft 
delegatie van regelgevende 
bevoegdheid aan Europese 
Commissie

Artikel 15, 16 
en 17

– – Behoeft geen uitvoering, betreft 
voorschriften bij procedure voor 
het vaststellen van een gedele-
geerde verordening op basis van 
de artikelen 6, 8 of 14 van de 
houtverordening

Artikel 18 – – Behoeft geen uitvoering, betreft 
bepalingen over comitologie.

Artikel 19, 
eerste lid

Artikel 2 – Zie §3.2 nota van toelichting

Artikel 19, 
tweede lid

– Opsomming 
van moge-
lijke sancties 
en 
maatregelen

Zie §3.3 nota van toelichting

Artikel 19, 
derde lid

– – Behoeft geen uitvoering, betreft 
taak van de lidstaten

Artikel 20, 
eerste lid

– Behoeft geen uitvoering, betreft 
taak van de lidstaten

Artikel 20, 
tweede, 
derde en 
vierde lid

– Behoeft geen uitvoering, betreft 
taak van de Europese Commissie

Artikel 21 – Behoeft geen uitvoering, betreft 
bepaling van inwerkingtreding
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Gedelegeerde verordening (EU) nr. 363/2012 VAN DE COMMISSIE van 
23 februari 2012 inzake de procedures voor de erkenning en de intrekking 
van de erkenning van de toezichthoudende organisaties als bedoeld in 
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 (PbEU 2012, L 115) 

Verordening Besluit Omschrijving 
beleidsruimte

Toelichting op de keuze(n) bij de 
invulling van de beleidsruimte 
danwel reden waarom geen 
uitvoering in regelgeving nodig is

Artikel 1 – – Behoeft geen uitvoering, betreft 
begripsomschrijvingen

Artikel 2 tot 
en met 8

– – Behoeft geen uitvoering, betreft 
voorschriften voor en voorwaar-
den aan de verlening een 
erkenning door de Europese 
Commissie

Artikel 9 – – Behoeft geen strafbaarstelling, 
handelen in strijd met deze 
verplichting kan leiden tot 
intrekken van erkenning 
(zie §3.2 nota van toelichting)

Artikel 10 en 
11

– – Behoeft geen uitvoering, betreft 
voorwaarden aan herziening en 
intrekking van een verleende 
erkenning door Commissie en 
procedure van herziening

Artikel 12 – – Behoeft geen uitvoering, betreft 
een taak van de Europese 
Commissie

Artikel 13 – – Behoeft geen uitvoering, betreft 
inwerkingtredingbepaling

 

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 (PbEU 2012, L177) 

Verordening Besluit Omschrijving 
beleidsruimte

Toelichting op de keuze(n) bij de 
invulling van de beleidsruimte 
danwel reden waarom geen 
uitvoering in regelgeving nodig is

Artikel 1 – – Behoeft geen uitvoering, betreft 
doel van de verordening

Artikel 2 tot 
en met 4

– – Valt onder verbod om in strijd 
met artikel 4 van verordening 
(EU) nr. 995/2010 te handelen 
(zie §3.2 nota van toelichting)

Artikel 5, 6 
en 7

Artikel 4, tweede lid, 
onder b (aanwijzing 
NVWA)

Artikel 8 Behoeft geen uitvoering, betreft 
inwerkingtredingbepaling
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Notities - informatieseminar: “De Europese Houtverordening: over een maand is het zover!” 
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