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Met PEFC voldoen aan de EUTR
Vanaf 3 maart 2013 is de EU-houtverordening (EU Timber regulation,
ook wel EUTR genoemd) in werking getreden waardoor het strafbaar
is om (producten van) illegaal geoogst hout op EU-markt te brengen.
De EUTR is van toepassing voor een reeks van houtproducten (zie
volgende pagina). Daartoe behoren ook biomassa en pulp en
papierproducten. Bedrijven die als eerste hout of houtproducten op de
EU-markt zetten (zgn. marktdeelnemers of operators) zijn verplicht om
een stelsel van zorgvuldigheidseisen (DDS) op papier te hebben en te
gebruiken om het risico op illegaal geoogst hout te minimaliseren.
De PEFC Chain of Custody standaard (2002:2013) die 24 mei 2013
gepubliceerd is kunnen bedrijven als middel gebruiken om te voldoen
aan de EUTR. Bedrijven die al een PEFC Chain of Custody certificaat
hebben krijgen voor de overgangsfase van de oude naar de nieuwe
standaard 9 maanden. De overgangsfase is geëindigd op 24 februari
2014.
De Nederlandse vertaling van de PEFC Chain of Custody standaard
vindt u hier. Meer informatie over de belangrijkste wijzigingen ten op
zichte van de vorige Chain of Custody Standaard en wat deze
betekenen voor het PEFC Chain of Custody systeem van
gecertificeerde bedrijven vindt u hier.
Wilt u meer informatie dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij
helpen u graag.

Bijlage: Hout en houtproducten waarvoor de houtverordening 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
vervaardiging 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 bindmiddelen



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”) NL 12.11.2010
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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

