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VAN FOUT 
NAAR GOED HOUT H
Op 3 maart 2013 is de Europese Houtverordening (EUTR) in werking getreden. Elk stuk 
hout dat in Nederland of een andere EU-lidstaat op de markt komt, moet aantoonbaar 
legaal zijn. In Nederland is de controle hierop in handen van de Voedsel- en Waren-
autoriteit, die negen inspecteurs heeft opgeleid voor deze taak. Is dat voldoende? 

HAN VAN DE WIEL

We bezoeken periodiek al onze leveran-

ciers en dan is zo’n schema erg han-

dig”, zeg Ramon Bus, terwijl hij op de 

computer een foto van een getekend 

schema laat zien. “Dit is in een notendop het hele pro-

ces van een Indonesische leverancier van de kap, of de 

aanvoer van het hout, tot en met de export naar ons. 

Hij moet voor elke stap kunnen aantonen dat hij de 

benodigde vergunningen en papieren heeft.” Bus is 

directeur Inkoop van Jongeneel BV in Utrecht. De afge-

lopen jaren heeft hij voor alle bedrijfsonderdelen van 

Jongeneel, onderdeel van Deli Maatschappij, een stel-

sel van zorgvuldigheidseisen opgesteld dat de moge-

lijke risico’s bij de leveranciers in kaart brengt. Van 

leveranciers die hun zaakjes niet op orde hebben is 

afscheid genomen. 

In de houtsector draait alles om legaliteit, sinds op 

3 maart 2013 de Europese Houtverordening (EUTR) in 

werking trad. Elk stuk hout dat in Nederland of een an-

dere EU-lidstaat op de markt komt, moet aantoonbaar 

legaal zijn. Dat wil zeggen dat het hout is gekapt in over-

eenstemming met de toepasselijke wetgeving in het 

land van herkomst. Iedere importeur (in jargon: opera-
tor) van hout, papier en pulp is verplicht een stelsel van 

zorgvuldigheidseisen (due diligence) op te stellen. Kort-

weg komt dat er op neer dat elke operator informatie 

beschikbaar heeft over het hout of de houtproducten 

(botanische naam, land van herkomst, volume, naam 

leverancier, overeenstemming met nationale wetgeving) 

en dat hij er alles aan doet om geen illegaal hout te im-

porteren. Bovendien moet het hout of houtproduct in 

ieder stadium van de toeleveringsketen traceerbaar zijn. 

Deze verplichting geldt voor iedereen die hout of hout-

producten op de Europese markt brengt, dus ook voor 

Hema, Blokker en IKEA. De wet geldt niet voor onder 

andere gedrukt papier en sommige meubels.

De meeste houtimporteurs zijn jaren bezig geweest hun 

toeleveringsketen in orde te krijgen. Bedrijven die al ver 

De ‘H’ van Houtverordening en handhaving 

waren met certifi cering volgens de systemen van PEFC 

of FSC hadden het gemakkelijker dan de rest, omdat 

tracking en tracing een sleutelrol spelen in deze certifi -

catiesystemen. Koninklijke Dekker Hout heeft voorna-

melijk hout uit FSC-gecertifi ceerde bossen overgehou-

den, zegt directeur Robbert Jan Dekker. “De rest van de 

leveranciers had moeite te voldoen aan de bewijslast. 

We kopen zoveel mogelijk direct aan de bron in plaats 

van bij leveranciers. We hebben per land en per regio 

alles vastgelegd, zodat een perfecte procedure is ont-

staan voor de inkoop. We weten precies welke bewijs-

last we nodig hebben en wat we bij de leverancier kun-

nen leggen. Het due diligence-systeem geldt als een 

interne bijbel, waar we ons strak aan houden.”

Ook Jongeneel wil alleen nog hout met het FSC- of 

PEFC-keurmerk. Bus: “We zitten nu op 94 procent 

aantoonbaar duurzaam.”

Het importeren van gecertifi ceerd hout is niet voldoen-

de om aan de EUTR te voldoen. Een bedrijf kan de 

certifi ceringssystemen gebruiken om risico’s op 

illegaal hout te verkleinen, maar moet daarnaast een 

volledig due diligence-systeem hebben.
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KETENBEHEER EN FINANCIERING

Toezicht 
Elke wet valt of staat met handhaving. In Nederland 

houdt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit 

(NVWA) toezicht op naleving van de Houtverordening. 

Maar van echt toezicht is tot nu toe geen sprake: de 

NVWA zit nog in een leerproces. Dat viel Bus op bij de 

drie inspecties die zijn concern tot nu toe ten deel vie-

len. “We hebben drie onaangekondigde bezoeken ge-

had bij drie van onze werkmaatschappijen. Twee zijn 

er inmiddels afgehandeld, nummer drie verwacht ik 

over een week af te handelen.” De NVWA staat nog in 

de ‘leerstand’, zegt Bus. Als voorbeeld geeft hij een 

lading FSC-hout uit China. “Weet zo’n inspecteur hoe 

de exportvergunning uit China er in dat verband uit 

ziet? Welke stempels er op horen te zitten en wat de 

overige kenmerken zijn? Aan de vragen die ze stelden 

maak ik op dat ze dat niveau nog niet hebben. Ze ken-

nen bijvoorbeeld ook de relevante wetsteksten niet.” 

Bus vraagt zich af of de negen inspecteurs die beschik-

baar zijn voor toezicht op naleving van de Houtveror-

dening wel voldoende zijn. Temeer omdat ze ook 

andere taken hebben. “Dit is heel specialistisch werk.” 

Volgens Meriam Wortel, inspecteur bij het Team 

toezichtontwikkeling Natuur en Gewasbescherming bij 

de NVWA,vindt de opleiding van de inspecteurs continu 

plaats. “We zijn gestart met juridische scholing: uitleg 

over de verordening, de kaders en achtergronden en hoe 

Nederland de verordening heeft geïmplementeerd. 

Daarnaast is er een training in houtdeterminatie, ver-

zorgd door onze collega’s van de Douane. Ook krijgen 

de inspecteurs kennis aangereikt over certifi ceringsyste-

men, toezichthoudende organisaties, situatiebeschrijvin-

gen in landen. We bespreken regelmatig praktijkgevallen 

om van elkaar te leren en kennis en inzicht te krijgen hoe 

de sector (wereldwijd) in elkaar steekt. Ook binnen de 

EU vindt veel kennisuitwisseling en overdracht plaats 

tussen de betrokken autoriteiten van de lidstaten.”

Volgens Wortel vinden voortdurend inspecties plaats, 

maar het aantal is geheim. Ze zijn nog niet allemaal 

afgerond, “omdat ze vrij omvangrijk zijn en bedrijven 

de documentatie niet ordelijk en bij eerste inspectie 

sluitend hebben, waardoor meerdere bezoeken nodig 

zijn. De inspecteurs willen eerst een goed beeld heb-

ben van de werkwijze van een bedrijf, de wijze waarop 

het zijn stelsel van zorgvuldigheidseisen heeft opgezet 

en aan risicobeoordeling en risico-mitigatie doet, voor-

dat zij de inspectie afsluiten.” In Nederland zijn onge-

veer vijfduizend marktpartijen actief in verschillende 

sectoren. Wortel: “Het zal enige tijd duren voordat we 

van de verschillende sectoren een goed beeld hebben 

van de naleving.”

Reikhalzend
Net als Bus is ook Paul van den Heuvel, directeur van 

de Vereniging van Nederlandse Houtondernemingen, 

bezorgd over tekortschietende handhaving door de 

NVWA. “Onze leden zijn in het algemeen helemaal 

klaar met invoering van de Houtverordening en kijken 

reikhalzend uit naar de inspecteurs, ook om te kunnen 

beoordelen hoe heet de soep wordt gegeten.” Zijn or-

ganisatie heeft bij de Europese Commissie het verzoek 

ingediend erkend te worden als zogeheten Monitoring 
Organisation (MO), die individuele bedrijven helpt te 

voldoen aan de Houtverordening. De NVWA heeft ge-

zegd bij het toezicht in eerste instantie naar bedrijven 

te kijken die niet bij een MO zijn aangesloten. Van den 

Heuvel: “We vormen dan een soort tussenlaag tussen 

de NVWA en de sector. Eigenlijk komen we als MO 

bovenop de negen fte’s van de NVWA. Maar de 

Europese Commissie heeft nog geen beslissing ge-

nomen op onze aanvraag.” Nepcon is wel al actief in 

Nederland als goedgekeurde MO.

Nu de NVWA nog bezig is met een leerproces, vreest 

Daniëlle van Oijen van Greenpeace dat een groot aan-

tal operators voorlopig rustig achterover leunt. Recent 

onderzoek door haar organisatie onder negentien 

Nederlandse bedrijven naar invoering van de Hout- 

verordening lijkt daar op te wijzen. Met name vloeren-

bedrijven scoren slecht. “Het bewustzijn over de EUTR 

(Houtverordening; red.) is laag bij de vloerenbedrijven. 

We treff en er hoge risicosoorten aan als merbau, 

afrormosia en wengé.” De bouwmarkten en waren-

huizen doen het beter, maar ook daar laat nog veel te 

wensen over. Van Oijen: “De NVWA heeft extra taken 

gekregen, maar geen extra mensen. Het idee zou toch 

moeten zijn dat bij nieuwe wetgeving er meteen extra 

handhaving is om aan de markt te laten weten dat men 

er bovenop zit. Nu wordt juist het signaal gegeven van 

‘ga maar door met business as usual’, zodat de zwarte 

schapen gewoon door kunnen gaan en we nog lang 

niet af zijn van illegaal gekapt hout.”

Een inspectie bij een FSC-concessie met FSC-International en WWF in Central Africa
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