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Fout Hout aan banden gelegd door Europese
Houtverordening?
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aan het tegengaan van de grootschalige
illegale houtkap.
Dit is uitermate belangrijk, omdat ontbossing en aantasting
van de bossen zorgt voor naar schatting 17% van de wereld-

De Europese Houtverordening
van 20 oktober 2010 is
op 3 maart 2013 van kracht geworden. De Verordening
kent verbodsbepalingen
en legt verplichtingen
op aan

wijde C02-emissies. Dat percentage komt vrij, omdat de
bossen de C02 niet meer vasthouden. Dat is ongeveer 1,5
keer meer dan de emissies door alle verkeer in de hele wereld bij elkaar (luchtvaart, scheepvaart, weg- en spoorwegverkeer). De ontbossing draagt ook bij aan woestijnvorming
en bodemerosie en kan extreme weersomstandigheden
en
overstromingen
verergeren. Bovendien heeft illegale houtkap ook sociale, politieke en economische
implicaties die
vaak de ontwikkeling van goed bestuur ondermijnen, en
een bedreiging vormen voor lokale gemeenschappen
die
voor hun overleven van het bos afhankelijk zijn. Tot slot
worden de opbrengsten van illegale houtkap gebruikt voor
de financiering van gewapende conflicten. Denk bijvoorbeeld aan de in 2012 door het speciale Hof van Sierra Leone
veroordeelde Charles Taylor (voormalig president van Liberia) die zijn bloedige strijd in Sierra Leone financierde met

importeurs van en handelaren in hout en houtproducten om te voorkomen dat er illegaal gekapt hout ('Fout
Hout') op de Europese markt wordt gebracht. De Verordening kent een combinatie
van instrumenten
om
deze zeer lastige problematiek
aan te pakken. Lastig
vanwege enerzijds de politieke, economische
en soci-

De EUTR geldt voor alle houtsoorten afkomstig uit alle landen. De ontbossing van tropische regenwouden
is echter
het grootst" maar in gematigde streken is natuurlijk in het
(soms verre) verleden al veel ontbost.

ale situatie in landen waar het hout voor een groot
deel vandaan komt en anderzijds de vaak zeer complexe handelsketens
waarlangs het hout naar Europa

In deze publicatie wordt kort ingegaan op de relatie die de
EUTR heeft met de reeds bestaande Europese FLEGTs-veror-

komt Naast vele andere instrumenten
om het doel te
bereiken, vormt de Verordening
een belangrijke aanvulling op het reeds beschikbare juridisch instrumentarium. Bovendien is de verwachting
dat de Verorde-

de winst van illegale houtkap.'

dening en CITES6• Daarna zal globaal de inhoud van de
EUTR en uitvoeringsverordeningen
worden weergegeven,
zal worden ingegaan op de wijze waarop een en ander in

ning model zal staan voor andere (Europese) wetgeving ter bescherming
van andere kostbare en schaarse
grondstoffen, zoals diverse metalen.

1.

Inleiding

3

De strafzaak tegen de Nederlander. G. van Kouwenhoven, die onder andere verdacht wordt van het leveren van wapens aan Charles Taylor en

De Europese Verordening van 20 oktober 2010 tot vaststelling van verplichtingen
van marktdeelnemers
die hout en
houtproducten
op de markt brengen (nr. 995/2010, hierna
aangeduid met de Verordening en afgekort volgens de Engelstalige versie tot EUTR = EU Timber Regulation) is 3
maart 2013 van kracht geworden.'
Met de EUTR wordt beoogd om de vraag naar hout te reguleren: geen vraag, geen aanbod.

Dit zou moeten

die gefinancierd zijn met winsten uit illegale houtkap. loopt nog steeds
bij Hof 's-Hertogenbosch

(zie o.a. LjN BV0705). In 2005 werden in de

oorlog in voormalig Joegoslavië op grote schaal de oerbossen in Bosnië-Herzegovina

gekapt. De opbrengsten

logsmisdadigers,

waaronder Karadzic en Mladic (bron: Nederlands Dag-

kwamen in handen van oor-

blad d.d. 16 november 2005). Zie uitgebreid over met name deze gevolgen van illegale kap de publicaties van dr. Tim Boekhout van Solinge
(criminoloog

verbonden aan de Universiteit

en criminologie,

o.a. in Jusririële Verkenningen

'Groene criminologie'

bijdragen

(te vinden

Mr. Annemiek Tubbing werkt sinds 2008 als zelfstandig juridisch
seur op milieu-

en handhavingsgebied.

Oaarvoor was zij officier

Zie voor een algemene toelichting

van

op de EUTR de voorlichtingswebsite

van de EU: http://ec.europa.eu/environment/eutr2013/index_en.htm.
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Uit het Amazonegebied in Zuid-Amerika,

& CS-6796).

Centraal-Afrika

en Zuidoost-

Aztë komt naar schatting 50-90% van het totale volume aan illegaal ge-

advi-

justitie milieu. Met dank aan Jaap Reijngoud voor zijn bijdrage aan de
publicatie.

over ontbossing

2012, jrg. 38, nr. 2 over

op www.wcdc.nljonderzoeksdara-

base/jv201202-groene-criminologie,aspx7cp-44
4

urrecht)

5
6

kapt hout.
FLEGT: Forest Law Enforcement. Governance and Trade.
CITES: Convention
Wild

on International

Trade in Endangered Species of

Fauna en Flora (in NL: Overeenkomst

inzake de internationale

handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten).
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de Nederlandse regelgeving is verwerkt en op het toezicht
en de handhaving. Tevens zal een aantal uitvoeringsproblemen worden besproken.
Volledigheidshalve
noem ik het zogenaamde REDD+7-programma van de UN en EU. Hiermee wordt het totaalkader
aangeduid dat diverse (deel)programma's,
projecten, over-

GELEGD DOOR EUROPESE HOUTVERORDENING?

Houtproducerende
landen lopen door illegale
10-15 miljard per jaar aan opbrengsten mis.

houtkap

$

Relatie tussen FLEGT-verordening, CITES en
EUTR

3.

eenkomsten,
certificatieschema's
en dergelijke omvat en
dat tot doel heeft illegale houtkap te reduceren en duurzame praktijken te ondersteunen.
In dit programma wordt

3.1
FLEGT-verordening (Europees)
De Europese Commissie presenteerde
in 2003 het FLEGTactieplan (COM(2003)251). Dit actieplan was gericht op ver-

veel geld geïnvesteerd.

duurzaming van bosbeheer binnen en buiten de EU en het
terugdringen
van de handel in illegaal gekapt hout op de
interne markt.

De EUTR ziet op het voorkomen en beperken van illegaal
gekapt hout. Er is overigens een verschil tussen legaal (gekapt) hout en duurzaam (geproduceerd)
hout. Duurzaam
hout betekent dat het bos ook verantwoord beheerd wordt,
zodat er blijvend geoogst kan worden door bijvoorbeeld selectieve kap en het met rust laten van bossen met grote natuur- of cultuurwaarden.
Naast deze natuurbelangen
worden ook de belangen van inheemse volken die leven in de
betreffende gebieden beschermd. Duurzaam hout voldoet
dus aan hogere eisen dan legaal hout. Het meest bekende
keurmerk voor duurzaam geproduceerd
hout is het FSCkeurmerk. Het duurzaam inkoopbeleid
van de overheid
heeft betrekking op dit hout." Er is wel een relatie tussen
duurzaam hout en de EUTR. Daarover later meer in paragraaf 4.2.

2.

Cijfers

Het is uiteraard

erg lastig om cijfers over illegaal gekapt

hout boven tafel te krijgen. Hierna volgen enige indicaties
die aan verschillende
rapporten van diverse organisaties
zijn ontleend (bijv. Aidenvironment, Greenpeace, FAO en Interpol). Jaarlijks verdwijnt er naar schatting zo'n 13 miljoen
hectare bos, een gebied ongeveer zo groot als Griekenland.
De EU is de eindbestemming
van ongeveer 1/5 van het wereldwijde aanbod van illegaal gekapt hout. Een groot deel
daarvan komt via de haven van Rotterdam de EU binnen.
Ruim 90% van de Nederlandse houtvraag moet uit het buitenland komen. In 2006 stond Nederland op de 5e plaats
van Europese importerende
landen, met een import van
bijna 2,5 miljoen m3 rondhoutequivalenten
illegaal en verdacht hout. Het hout komt vooral uit landen als Indonesië
(met naar schatting tussen 60-80% illegale houtkap), Maleisië, Brazilië (tot 80% illegale houtkap), Rusland (20-40% illegale houtkap) en Kameroen (tot 50% illegale houtkap).

REDD - Reducing emissions

from deforestanon

De + staat voor de uitbreiding
van de rechten
door de illegale
gr a rnrna:

Voor meer informatie

niette

Directive of in het Nederlands.
8

De Rijksoverheid
duurzaam
gemeenten

die getroffen

verwarren

golden percentages

redd li n-

met RED - Renewable

de Richtlijn hernieuwbare

heeft zich in 2005 ten doel gesteld

hout in te kopen

worden

over het REDD+-pro-

hrrp: itec.e» ropa.eujcl imal pol icies/forestsl

dex. en.hrm. Overigens

voor bouwprojecten.
van respectievelijk

Energy

energie.

om in 2010 100%

Voor provincies
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Raad 2 Verordeningen

aange-

producten de EU binnen te laten komen die legaal zijn, dat
wil zeggen dat de producten vervaardigd of ingevoerd zijn
overeenkomstig
de nationale wetgeving van het houtproducerende
respectievelijk
houtimporterende
land. De
FLEGT-vergunningen gelden alleen voor houtproducten
afkomstig uit landen waarmee de EU een vrijwillig partnerschapsovereenkomst
(VPA) heeft gesloten. Er zijn VPA's gesloten met Ghana, Republic of Congo (Brazzaville), Liberia,
Indonesië, Central African Republic en Kameroen. Onderhandelingen zijn bezig met Gabon, Maleisië, Vietnam, Democratic Republic of Congo, Honduras en Guyana. Overigens is de FLEGT-verordening nog niet operationeel. Dat gebeurt pas op het moment dat een of meer landen waarmee
een VPA is gesloten zich bij de Europese Commissie melden
met hun eerste lading hout voor de Europese markt dat voldoet aan de eisen uit de overeenkomst, dus dat is voorzien
van een FLEGT-vergunning die aan alle eisen voldoet. Tot op
heden is dat nog niet gebeurd." Het toont aan dat het in de
houtproducerende
landen uitermate lastig is om alle partijen (en daarbij behorende belangen) op één lijn te krijgen,
nog afgezien van de corruptie die in de betreffende landen
alomtegenwoordig
is (zie hierna par. 5.1).
De EUTR verbiedt het voor de eerste keer op de Europese
markt brengen van illegaal gekapt hout of producten van
dergelijk hout. Hout dat overeenkomstig
de FLEGT-verordening of ClTES (zie hieronder) binnen de EU is gebracht
wordt onder de EUTR als legaal beschouwd.
3.2
CITES(internationaal)
Met betrekking tot de soorten die deel uitmaken van de
ClTES-regelgeving verandert
er als gevolg van de EUTR
niets. Voor APP I/Annex A-soorten geldt het handelsverbod
nog steeds en bij import van APP II/Annex B-soorten moet

en

75 en 50%. Volgens

een onderzoek van Milieudefensie
in 2011 zijn deze percentages
niet
gehaald. Door alle overheden zou slechts 36% van al het hout duurzaam
zijn ingekocht.

heeft de Europese

nomen ter uitvoering van het beleid: de FLEGT-verordening
(nr. 2173/2005, Pb L 347 met Uitvoeringsverordening
nr.
1024/2008) en de Europese Houtverordening
(nr. 995/2010,
Pb L 295). De FLEGT-verordening (in werking getreden op
30 december 2005) bevat een vergunningensysteem
voor
invoer en uitvoer van legaal hout. Doel is om alleen hout-

and forest degradation.

van de scope in 2010 met bescherming

van de lokale gemeenschappen
houtkap.

Sindsdien

9

Voor de VPA update

van begin februari

2013 zie: www.illegal-Iogging.·

in fol u pload slBou sq u et070213. pd f

Afl. 6 - juni 2013

329

FOUT HOUT AAN BANDEN GELEGD DOOR EUROPESE

HOUTVERORDENING?

nog steeds een geldig C1TES uitvoer- en invoerdocument
worden overlegd.
Voor APP lH/Annex C-soorten moet een certificaat van oorsprong worden overlegd.
In onderstaand overzicht zijn de voor de houthandel
belangrijke CITES-soorten te vinden.

meest

Wetenschappelijke
naam

Nederlandse
naam

eITES

EU

APP

Annex

Fitzroya cupressiodes

Aleree

I

A

Aniba rosaeodora

Braziliaans
Rozenhout

11

B

Caesalpinia echinata

Brazielhout of
Pernambuk

11

B

Dalbergia nigra

Rio palissander

I

A

Dalbergia retusa

Cocobolo

lil

C/O

Dalbergia stevensonii

Honduraspalissander

III

C/O

Pericopsis elata

Afrormosia*

11

B

Pterocarpus santalinus

Red sandalwood

11

B

Swietenia humilis

Mexicaanse
mahonie'

11

B

Swietenia mahogani

Cuba mahonie'

Il

B

Swietenia macrophylla

Braziliaanse
mahonie'

Il

B

Gonystylus spp

Rarnin"

11

B

Guaiacum spp

Pokhout'

11

B

Bulnesia sarmeintoi

Gayak (voornamelijk olie)

11

B

Cedrella odorata

Ceder

lil

C/O

Taxus chinensis

Chinese taxus

11

B

Taxus cuspidata

Japanse taxus

11

B

Taxus wallichiana

Himalaya taxus

11

B

komen en op de gehele handelsketen van hout en houtproducten binnen Europa. De EUTR heeft dus ook betrekking
op hout uit de lidstaten van de EU zelf. De Verordening is
van toepassing op hout en houtproducten die na 3 maart
2013 voor het eerst op de Europese markt worden gebracht.
Met C1TESen de FLEGT-verordening worden tot op heden te
weinig resultaten bereikt. C1TESis weliswaar strenger dan
de EUTR. maar heeft betrekking op een beperkt aantal (bedreigde) houtsoorten en de FLEGT-verordening beoogt de
illegale handel in de houtproducerende
landen zelf aan te
pakken, maar dat gaat te langzaam. Inmiddels wordt de situatie als urgent aangemerkt,'? waardoor aanvulling en versterking van C1TESen de FLEGT-verordening nodig is. Het
idee achter de EUTR is: zonder helers (kopers) geen dieven
(verkopers). Als de vraag er niet is, zal het aanbod op den
duur afnemen. De EUTR probeert dus de vraagkant te reguleren; C1TESen de FLEGT-verordening de aanbod kant.
De Verordening verstaat onder 'illegaal gekapt hout': hout
dat is gekapt in strijd met de toepasselijke wetgeving van
het land waar het hout is gekapt. Hierbij kan men denken
aan: kappen buiten een toegewezen/verkregen
concessie,
verhandelen van hout zonder betaling van houtkaprechten
en/of heffingen, houtkap in strijd met milieu- en boswetgeving en biologische diversiteit, houtkap waarbij wettelijke
rechten van derden op het gebied van gebruik en bezit worden geschonden, handel en export/import zonder inachtneming van douane- en handelswetgeving.

4.

EUTRen Uitvoeringsverordeningen

De Verordening maakt een onderscheid tussen marktdeelnemers en handelaren. Marktdeelnemers zijn degenen die
hout of houtproducten voor het eerst op de Europese markt
brengen (importeurs).
Handelaren zijn personen die hout(producten) op de markt
verhandelen. Consumenten (eindgebruikers) vallen buiten
de werking van de EUTR. De complete lijst van hout(producten) waarop de Verordening van toepassing is. is te vinden in de Annex bij de Verordening. Er valt een breed scala
van hout(producten) onder de werking van de EUTR.
Voorbeelden zijn: rondhout, gezaagd hout, vloeren, multiplex, houtpulp en papier. Een belangrijke uitzondering geldt
voor gerecycleerd hout en houtproducten. Hergebruik van
afvalhout wordt juist door de Europese Commissie aangemoedigd en het zou tot een onevenredige last voor marktdeelnemers leiden indien ook deze categorie hout onder de
Verordening zou vallen." Ook de staande houtvoorraad valt
buiten de reikwijdte van de EUTR. Dat betekent dat indien
een bosbeheerder hout op stam verkoopt, hij niet wordt
aangemerkt als marktdeelnemer.
De koper van het hout
wel. Hij zal moeten voldoen aan de eisen van de EUTR.

4.1

Inhoud op hoofdlijnen

10

, Deze houtsoorten

worden in Nederland veel verhandeld.

Centraal in de EUTR staat het verbod om illegaal gekapt
hout op de Europese markt te brengen. Waar CITES alleen
van toepassing is op bepaalde boomsoorten en de FLEGTverordening op hout uit landen waarmee (vrijwillige) overeenkomsten zijn gesloten, is de EUTR van toepassing op alle
landen waar illegaal gekapt hout of houtproducten vandaan
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Zie overweging

2 Verordening:

"Als gevolg van de wereldwijde,

ende vraag naar hour en houtproducten
stuurlijke

tekortkomingen

en de institutionele

groeien be-

die kenmerkend zijn voor de bosbouwsector

in een aantal houtproducerende

landen, krijgen de illegale houtkap en

de daarmee samenhangende handel een steeds verontrustender

karak-

ter." Zie ook overweging 8.
11

Zie uitgebreider

over

de Kaderrichtlijn

Afvalstoffen

nr. 2008/98:

A.M.C.C. Tubbing, 'Op weg van afvalstoffen beheer naar materiaalkerenbeheer?'. M en R 2011/2.

Afl. 6 - juni 2013

Milieu en Recht

FOUT HOUT AAN BANDEN GELEGD DOOR EUROPESE

De EUTR legt 3 verplichtingen op aan marktdeelnemers:
1. het naleven van het verbod om illegaal gekapt hout op
de markt te brengen (art. 4 lid 1 EUTR);
2.

de marktdeelnemer
moet een stelsel van zorgvuldigheidseisen (aangeduid met de term 'due diligence') invoeren om het risico dat het hout illegaal gekapt is in
beeld te brengen en de marktdeelnemer
dient dit risico
zo veel mogelijk te voorkomen of te beperken (art. 4 lid

3.

2 EUTR);
het organiseren van toezicht op en de monitoring en
evaluatie van het stelsel van zorgvuldigheidseisen.
Dit
kan de marktdeelnemer
zelf doen of uitbesteden aan
een 'toezichthoudende
organisatie' (art. 4lid 3 EUTR).

HOUTVERORDENING?

Anders dan bij de FLEGT-verordening en ClTES verplicht de
EUTR niet tot het bij elkaar houden van de documenten en
de partij hout/houtproducten
waarop die documenten
betrekking hebben. De documenten
moeten wel deel uitmaken van de administratie van de marktdeelnemer
en 5 jaar
worden bewaard en op verzoek ter beschikking worden gesteld aan de bevoegde autoriteit. Het is aan de marktdeelnemer om aan te tonen dat documenten
bij een bepaalde
partij hout behoren.'? Dat kan in de praktijk lastig zijn (zie
par. 5.2). Het is nog afwachten welke maatstaven de NVWA
hiervoor zal hanteren en hoe de rechter daarover in concrete gevallen zal oordelen.
Bij de beoordeling en beperking van risico's kan rekening
worden gehouden met certificaties of andere door derde
partijen gecontroleerde
regelingen, indien cumulatief aan 4
voorwaarden wordt voldaan, die zijn opgenomen in art. 4

Voor de handelaren geldt de eis van de verplichte traceerbaarheid: zij moeten in elk stadium van de distributieketen
kunnen aangeven van wie zij het hout of de houtproducten
geleverd hebben gekregen en aan wie zij het geleverd hebben. De gegevens/documenten
waaruit dat blijkt moeten
ten minste 5 jaar bewaard blijven ten behoeve van de bevoegde autoriteiten (art. 5 EUTR). Handelaren kunnen niet
worden aangesproken op wat mogelijk eerder of later in de
keten verkeerd is gegaan.

Uitvoeringsverordening
nr. 607/2012. Het gaat hierbij om
een openbaar systeem waarin alle toepasselijke voorschriften en wetgeving zijn opgenomen, er ten minste om de 12
maanden controles worden uitgevoerd (ook ter plaatse), de
gehele keten traceerbaar moet zijn en gewaarborgd dient te
zijn dat illegaal gekapt hout de keten niet binnen kan ko-

Verder verplicht de EUTR de lidstaten tot het handhaven
van de bovengenoemde
3 verplichtingen door de 'bevoegde
autoriteit'. Voor Nederland is dit - evenals het geval is voor
de FLEGT-verordening - de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Zie verder hierna onder toezicht en
handhaving (par. 4.3).

men. Met 'certificaties of andere door derde partijen gecontroleerde regelingen', worden onder andere keurmerken
bedoeld, bijvoorbeeld FSC en PEFC. Maar geen enkel keurmerk wordt bij voorbaat al aangemerkt als voldoende voor
de naleving van de EUTR. De marktdeelnemer
zelf blijft
overigens te allen tijde verantwoordelijk
voor naleving van
de EUTR.

4.2
Stelsel van zorgvuldigheidseisen
De eisen waaraan het stelsel van zorgvuldigheidseisen
(zie
onder eis 2 hiervoor) moet voldoen zijn in hoofdlijnen opgenomen in de EUTR zelf. De uitwerking van die eisen is
opgenomen in Verordening (EU) nr. 607/2012 van 6 juli
2012, waarin naast detaillering van het stelsel van zorgvuldigheidseisen ook de frequentie en aard van de controles
van de toezichthoudende
organisaties is opgenomen.
De
marktdeelnemer
moet in ieder geval zorgen dat hij de be-

4.3
Toezicht en handhaving
De EUTR kent 2 twee vormen van toezicht en handhaving:
1. Toezicht (en handhaving) door de zogenaamde
'toezichthoudende
organisaties' (in de Engelstalige versie:
'monitoring organisations'),
waaraan de marktdeelnemers het opzetten en 'beheren' van een stelsel van
zorgvuldigheidseisen
kunnen uitbesteden. Dit zijn private organisaties die aan een aantal eisen moeten voldoen en dan erkend kunnen worden door de Europese
Commissie. Deze eisen zijn uitgewerkt in Verordening
(EU) nr. 363/2012 van 23 februari 2012 met procedureregels voor toekenning en intrekking van erkenningen

schikking heeft over:
informatie over de houtsoort, de locatie waar het hout
is gekapt, de hoeveelheid, de naam en het adres van
degene die het hout aan de marktdeelnemer
heeft geleverd en de marktdeelnemer
aan wie hij heeft geleverd;
documenten of andere informatie waaruit blijkt dat het
hout legaal gekapt is (bijv. een kapconcessie);
een analyse van het risico dat het hout illegaal gekapt
is ('risicobeoordelingsprocedures');
een beschrijving van maatregelen om de (eventuele) risico's op illegale houtkap te beperken, bijvoorbeeld
door het instellen van een controle door een onafhankelijke derde
partij
Crisicobeperkingsprocedures').
Deze verplichting geldt niet indien uit de risicobeoordelingsprocedure
blijkt dat het onderkende risico 'verwaarloosbaar' is.

12

Zie het (nog) niet gepubliceerde

vonnis van Rb. Arnhem 8 november

2012. nr. 05/987023-10.

In deze zaak waren tijdens een zoeking 3 vei-

len fineer aangetroffen.

De vellen hadden de uiterlijke

kenmerken van

Pericopsis etara. ofwel Afrormosia. voor het eerst op 11juni 1992 opgenomen op Appendix

B bij het CITES-verdrag en bijlage B bij Verorde-

ning (EG) nr. 338/97. De verdachte bleek niet in staat om zijn verweer
dat de vellen Fineer vóór 11 juni 1992 waren aangeschaft te onderbouwen. "Naar het oordeel van de rechtbank dient bij de aankoop van (delen) van beschermde dier- en plantensoorten

in beginsel (mede) door

middel van documenten de herkomst en legaliteit van de goederen te
worden aangetoond. Een ander standpunt leidt tot niet-handhaalbare
praktijken."
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van deze organisaties. Zo worden eisen gesteld aan opleiding en vakbekwaamheid
van medewerkers
en dienen zij volledig onafhankelijk te zijn van de marktdeelnemers waarop zij toezicht houden om belangenverstrengeling te voorkomen. De EU houdt een lijst bij van
erkende organisaties.'?
2.

Toezicht (en handhaving)
door (publiekrechtelijke)
handhavingsinstanties.
Er is sprake van getrapt toezicht en rechtstreeks toezicht op de marktdeelnemers.
De (private) 'toezichthoudende
organisatie' houdt direct toezicht op de marktdeelnemers
die bij haar zijn
aangesloten. Dit zal hij ten minste om de 12 maanden
moeten doen, met inbegrip van bezoeken ter plaatse.
De bevoegde autoriteiten
moeten op hun beurt ten
minste om de 2 jaar de toezichthoudende
organisaties
controleren. De controles worden in principe onaangekondigd uitgevoerd. Indien er aanwijzingen zijn dat er
iets aan de hand is mag dat vaker gebeuren. Indien
blijkt dat de toezichthoudende
organisatie
zich niet
aan de eisen houdt, dient de bevoegde autoriteit dit te
melden aan de Europese Commissie, hetgeen aanleiding kan geven tot intrekking van de erkenning
toezichthoudende
organisatie."

van de

Als een marktdeelnemer
zijn verplichtingen
in eigen huis
regelt, is het publiekrechtelijk
toezicht rechtstreeks. Ook indien het toezicht op het stelsel van zorgvuldigheidseisen
en
het toezicht daarop is uitbesteed aan een (private) toezichthoudende organisatie zijn de lidstaten verplicht om marktdeelnemers te controleren (art. 10 EUTR). Voor Nederland
gebeurt dat door de NVWA. De controle moet worden uitgevoerd volgens een periodiek bijgewerkt plan uitgaande
van een risicobenadering.
Indien tekortkomingen
worden
vastgesteld kan de marktdeelnemer
verplicht worden om
corrigerende
maatregelen
te nemen en/of kan de NVWA
zelf maatregelen nemen, zoals inbeslagname van (illegale)
hout(producten)
en het opleggen van een verbod om hout
(producten) te verhandelen. Het is voor de hand liggend om
te veronderstellen
dat marktdeelnemers
die zich hebben
aangesloten bij een toezichthoudende
organisatie minder
vaak of anders gecontroleerd
zullen worden dan de marktdeelnemers die het zelf doen. Hiermee wordt ook 'stapeling
van privaat en publiek toezicht' voorkomen.

4.4
Guidance document bij EUfR
Begin februari 2013 is de definitieve versie verschenen van
de zogenaamde guidance bij de EUTR, waarin een aantal bepalingen nader wordt toegellcht." De toelichting heeft geen
juridisch bindende werking. maar helpt bij de interpretatie
van een aantal bepalingen. Hierna zal een aantal onderwerpen worden aangestipt
ringsprobiemen'.
4.5

onder

het kopje 'Andere

uitvoe-

Implementatie in Nederlandse regelgeving

De EUTR is een verordening.
Dat betekent dat die rechtstreeks in de regelgeving van de lidstaten doorwerkt, zoals
bijvoorbeeld ook het geval is bij de EVOA. Er hoeft dus, anders dan bij Europese richtlijnen. geen implementatie plaats
te vinden door nieuwe regelgeving te maken of bestaande
te wijzigen. Een paar zaken moet nog wel geregeld worden,
waaronder
de sanctionering
bij overtredingen.
De EUTR
verplicht de lidstaten, zoals gebruikelijk in Europese (miIieu)regelgeving, om regels vast te stellen ter sanctionering
van overtredingen
van de Verordening
die onder meer
doeltreffend. evenredig en afschrikwekkend
zijn en die onder andere kunnen (dus niet moeten) omvatten: een geleidelijk oplopend boetesysteem, waarbij de boetes evenredig
zijn aan de milieuschade,
de waarde van het betrokken
hout. aan belastingderving
en economische nadelen die het
gevolg zijn van de overtreding van de regels. Bovendien
dient de hoogte van de boete zo te worden berekend dat
wordt gewaarborgd dat aan de verantwoordelijke
personen
de economische voordelen effectief worden ontnomen.
Dit zijn allemaal elementen die ook terugkomen in de Wet
op de economische delicten en de regeling ter ontneming
van wederrechtelijk
verkregen voordeel in het Wetboek
van Strafrecht. Het was de bedoeling dat het 'haakje' in de
Nederlandse
regelgeving zou worden opgenomen
in de
nieuwe Wet natuurbescherming
en dat gaat ook gebeuren
(zie art. 4.7 en 4.8 Wetsvoorstel natuurbescherming,
zoals

20 augustus

2012 ingediend bij de Tweede kamer"). De
daarbij behorende
strafbaarstelling
is opgenomen
in de
eerste categorie van art. 1a WED (maximaal 6 jaar gevangenisstraf en/of geldboete van de Se categorie = maximaal
€ 78.000 en voor rechtspersonen
maximaal € 780.000). In
afwachting van inwerkingtreding
van de nieuwe Wet natuurbescherming
is gebruikgemaakt
van art. 18 Ffw. Dit artikel biedt de mogelijkheid om de verboden van de Floraen faunawet aan te vullen bij AMvB ten behoeve van de
tijdige uitvoering van internationale
verplichtingen.
Op
grond van die bepaling

13

Zij zijn te vergelijken

met (certificerende)

actief zijn bij het (private)
demkwaliteit,

toezicht

met dien verstande

instellingen

op de naleving
dar het Besluit

verplicht

stelt en de EUTR niet. Hoewel zich diverse

Europese

Commissie

hebben

gemeld

om erkend

Ook de Europese
dende

organisatie.

Commissie

zelf houdt

De Europese

voegdheid op het grondgebied
in zijn werk gaat.
15

De guldance

is te downloaden:

rests/pdf/guidance_document.pdf.
talige versie beschikbaar.

332

van de lidstaten.

organisaties

het
bij de

was medio

afgerond.

toezicht

Commissie

van het Besluit bobodem kwaliteit

te worden

april 2013 nog geen enkele erkenningsprocedure
14

die in Nederland

heeft

op de toezichthouevenwel

geen

is het Uitvoeringsbesluit

van 7 de-

cember 2012 in het Staatsblad verschenen waarin de NVWA
is aangewezen als bevoegde autoriteit en zijn de handelingen in strijd met de kernbepalingen
4, S en 10 lid S EUTR
strafbaar gesteld." Overtredingen
van voorschriften,
gesteld bij of krachtens art. 18 lid 1 Ffw, behoren evenwel tot

be-

dus de vraag is hoe dit
16
17

http://ec.europa.eu/environment/foEr is vooralsnog

alleen

een Engels-

Kamerstukken
112012/13, 33 348.
Besluit van 7 december 2012, houdende
van verordening
verordening),
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Europese
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categorie
(maximaal

van art 1a WED. Dat betekent lagere sancties
2 jaar/geldboete
4e categorie = maximaal
€ 19.500 en voor rechtspersonen maximaal € 78.000).18 Afgezien van deze lagere sancties (die in milieustrafzaken zeIden worden opgelegd), heeft deze indeling in categorie 2
tot gevolg dat er geen voorlopige hechtenis kan worden bevolen (art. 67 Sv) en dat een aantal bijzondere opsporingsbevoegdheden niet kunnen worden gebruikt in strafrechtelijke onderzoeken (bijv. de telefoontap). Juist bij complexe
handelsketens kunnen criminele netwerken actief zijn. Bij
de opsporing hiervan kunnen deze bevoegdheden node
worden gemist.
2

en politie en gebruikmaken
digheid.

Toezicht en handhaving
in Nederland
Zoals hiervoor aangegeven heeft een aantal (private) instellingen zich bij de Europese Commissie aangemeld om erkend te worden als toezichthoudende
organisatie. De
NVWA treedt als bevoegde autoriteit namens het (verantwoordelijke) Ministerie van Economische Zaken op. De
NVWA voert het toezicht uit en kan bij gebleken overtredingen zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk hand haven." In geval van bijvoorbeeld grootschalige fraude kan de
Inlichtingen- en Opsporingsdienst (100) van de NVWA optreden, maar ook de milieu teams van de politie?O Binnen
de (regionale en landelijke) Milieukamers, waarin alle strafrechtelijke handhavingspartners
vertegenwoordigd
zijn,
vindt afstemming plaats. Anders dan bij C1TESen de FLEGTverordening is de douane niet rechtstreeks bij de handhaving van de EUTR betrokken, omdat het verbod en de verplichtingen van de Verordening van toepassing zijn op het
op de markt brengen van goederen en deze zich dus niet
uitstrekken over de fase vóór de vrijgave van goederen voor
het gebruik op de interne markt." Naar verwachting zal de
NVWA daar waar het nuttig is, samenwerken met douane

HOUTVERORDENING?

van de daar aanwezige deskun-

Gelet op de ervaringen met de handhaving van C1TESzal die
deskundigheid heel hard nodig zijn. Er kunnen zich bewijsproblemen voordoen op 2 vlakken, namelijk wat betreft de
materie en het vaststellen van de herkomst van het hout.
Bovendien kunnen de autoriteiten van het land van herkomst direct of indirect 'hun medewerking verlenen' aan
het 'legaliseren' van het hout Zie hierna onder 'Andere uitvoeringsproblemen' (par. 5).
4.6.1.

Deze tijdelijke oplossing kan maximaal 1 jaar duren (art. 18
lid 2 Ffw); daarna zal de Wet natuurbescherming
het over
moeten nemen en - indien de parlementaire behandeling
niet tot wijzigingen op dit punt leidt - zal de strafbaarstelling van de verbodsbepalingen van de EUTR alsnog in categorie 1 van art. 1a WED worden opgenomen.

GELEGD DOOR EUROPESE

Materiedeskundigheid

vereist

C1TES-houtsoorten zijn vaak uitsluitend te herkennen door
een deskundige. Het aantal CITES-soorten is nog beperkt tot
37 soorten, waarvan circa 18 voor de houthandel van belang, maar bij de EUTR gaat het om ten minste 200 soorten
die voor de houthandel van belang zijn (bron: Houtvademecum22). Het vaststellen van de soort is noodzakelijk om te
weten of er een overtreding gepleegd is?3

4.6

18

In par. 3.2 van de bij het besluit behorende NvT wordt ook nog een

19

aantal andere sanctiemogelijkheden van de WED vermeld.
Zie par. 4.3 onder 2 hoe de NVWA toezicht houdt op de private - moni-

20

toring - organisaties.
Onder de Nationale Politie (per 1januari 2013 officieel van start) zullen
de 25 regionale en 6 interregionale
den tot 10 milieuteams.

Herkomst

Is het al lastig om de houtsoort zelf vast te stellen, nog
moeilijker is het om de herkomst van het hout vast te stellen, zeker als het om houtproducten gaat, die in andere landen zijn gemaakt dan waar het hout is gekapt. Veel van die
producten komen uit China, maar het hout niet. Evenals bij
C1TES verplicht de EUTR de marktdeelnemer
tot het beschikbaar hebben van papieren waaruit blijkt waar het hout
is gekapt en of dat legaal is gekapt (bijv. met kapconcessie).
Zelfs als die papieren zouden kloppen, dan is het in veel gevallen vrijwel onmogelijk om een partij hout te volgen van
begin (kap) tot eind van de toepassing als houtproduct en
alle fasen die daar tussen kunnen zitten (bijv. een deel van
de partij hout wordt gesplitst en als planken verder verhandeld). Tevens blijkt in de praktijk dat het vrij eenvoudig is
om legaal hout te mixen met illegaal hout, zeker nu houtstromen ook vaak via Zuidoost-Azië lopen en partijen uit
Azië en Afrika zelfs nu al door elkaar lopen. Ook is het mogelijk om niet-FSC-hout, wat elders illegaal is gekapt, te verslepen naar een houtzagerij met een concessie die wel onder FSCvalt. Een en ander is vast te stellen aan de hand van
monsters, waarmee te zijner tijd (zie hierna) ook de oorsprong van het hout kan worden achterhaald. Alleen een
papieren controle is dus niet voldoende.

samengevoegd wor-

waarvan de regionale verdeling

met die van de gerechtelijke
21

milieureams

4.6.2.

overeenkomt

22

kaart voor de rechtbanken.

Hourvodemecum:

vakboek over houtsoorten.

hun eigenschappen. be-

namingen, toepassingen. met name geschreven voor de handel. Hand-

De douane geeft goederen vrij op het moment dat zij heeft vastgesteld

havers maken er ook gebruik van om soorten te identificeren,

dat de goederen van de juiste invoerdocumenten

aan de hand van de gebezigde handelsnamen. Het boek geeft een over-

zijn voorzien. Bij het

op de markt brengen van hout op de Europese markt worden er geen
invoerdocumenten

verplicht gesteld. De douane hoeft dus niets te con-

rroleren. Het hout kan op de interne markt worden gebrachr, mirs de
importeur

kan aanronen dat her hout legaal is gekapt. De documenten

waaruit dar kan blijken.

kunnen ook later gecontroleerd

worden. Bij

zicht van veel in de handel voorkomende
23

mede

houtsoorten.

Zie her in noor 12 reeds genoemde vonnis van Rb. Arnhem 8 november
2012. nr. 05/987023-10: in deze zaak waren tijdens de zoeking ook 15
vellen Palissanderhout aangetroffen. De vellen hadden de uiterlijke
kenmerken van Dalbergia nigra (een (ITES-soort/bijlage

A). Na onder-

ClTES en de FLEGT-verordening gaat het ook niet om Invoerdoeurnen-

zoek van de monsters kwamen 2 deskundigen tot de conclusie dat niet

ten. maar wel om vergunningen die direct aan de grens worden gecontroleerd en waarvoor aan de douane een controlebevoegdheid is toege-

met zekerheid vast re stellen was of het hout Dalbergia nigra dan wel
Dalbergia sprucaneana (geen CITES-soort) betrof. De verdachte werd

kend.

vervolgens voor dit deel van de tenlastelegging
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4.6.3

GELEGD

DOOR EUROPESE

HOUTVERORDENING?

Monsters

Het is niet helemaal gebleven bij een administratieve
controle. In Uitvoeringsverordening
nr. 607/2012 is in het kader van de controle op de toezichthoudende
organisaties
door de bevoegde autoriteiten
wel opgenomen
dat deze
controles in voorkomend geval ook onderzoek van monsters van leveringen van marktdeelnemers
omvatten die
gebruikmaken van het stelsel van zorgvuldigheidseisen
van
de betreffende toezichthoudende
organisatie (art. 6 lid 5
onder f). Dezelfde bepaling is niet opgenomen in de EUTR
zelf in het geval het gaat om rechtstreeks
toezicht op de
marktdeelnemers
door de bevoegde autoriteiten. Dat hoeft
ook niet, omdat de bevoegde autoriteiten
reeds monsters
kunnen nemen op basis van bestaande (nationale) regelgeving. Voor het bestuursrechtelijk
toezicht is dat art. 5:18
Awb en voor de opsporing art. 21 WED.
In de praktijk zal het naar verwachting niet vaak gebeuren
dat fysieke controle plaatsvindt. Het nemen van monsters
en het analyseren ervan is een kostbare zaak. Ook bij andere milieuzaken
komt het weinig voor. Wel wordt er
steeds meer onderzoek gedaan naar technische mogelijkheden om de herkomst van hout te kunnen achterhalen, bijvoorbeeld DNA en isoroop-fingerprinting.ê"
Begin dit jaar
maakte het Nederlandse bedrijf Gemalto, specialist in digitale beveiligingsystemen,
bekend dat zij samen met het
Braziliaanse bedrijf Cargo Track een systeem hebben ontwikkeld om het Amazonewoud
te beschermen tegen illegale houtkap. Het gaat om een klein apparaatje dat signalen
uitzendt vanaf het moment dat de betreffende boom wordt
gekapt. De autoriteiten
krijgen dan onmiddellijk een melding en weten precies waar in het enorme woud, ruim 3
miljoen m2, illegale houthakkers hun slag slaan.25 Ook worden in Duitsland de mogelijkheden
honden' in te zetten.

5.

bekeken

om 'snuffel-

Andere uitvoeringsproblemen

Naast het vaststellen van houtsoort en herkomst van het
hout, wordt hieronder nog een aantal uitvoeringsproble24

men aangestipt.
bovengenoemde

5.1
Wat is 'illegaal gekapt'?/corruptie
Corruptie is een groot probleem in veel houtproducerende
landen." Zo komt het voor dat de overheid van het houtproducerende
land een partij hout die illegaal gekapt is
(rechtmatig) in beslag neemt en vervolgens weer verkoopt
(in strafrechtelijk jargon: verbeurd verklaard), vaak zelfs
weer aan degene die het hout illegaal gekapt heeft. Is de
illegaliteit dan weggenomen of blijft het verbod van toepassing (eenmaal illegaal gekapt blijft illegaal gekapt)? Volgens
de NVWA valt dit hout niet meer onder de definitie van illegaal gekapt, omdat het volgens de regelgeving van het land
van herkomst is 'gelegaliseerd'.
Als het daartoe bevoegde
gezagsorgaan
de vereiste documenten
afgeeft, dan moet
daarvan kunnen worden uitgegaan, ook al zijn er vermoedens van fraude of corruptie."
Een andere mogelijkheid om hout uit corrupte landen te
weren biedt de plicht tot risicobeperking
door marktdeelnemers (art. 4 lid 2 jo. art. 6 EUTR).28 Het risico dat in die
gevallen sprake zal zijn van illegaal gekapt hout is zo groot
dat het niet of onvoldoende door andere maatregelen tot
een 'verwaarloosbaar'
risico teruggebracht kan worden. Dit
zou er derhalve toe moeten leiden dat uit een land dat als
corrupt bekendstaat geen hout op de Europese markt mag
worden gebracht.ê? Deze 'oplossing' bergt wel het risico in
zich dat ook goedwillende bedrijven in die corrupte landen
daardoor worden gedupeerd. Het is in ieder geval duidelijk
dat de risicobeoordeling
van hout(producten)
uit als corrupt bekendstaande
landen diepgaander
zal moeten worden uitgevoerd dan bij hout(producten)
die afkomstig zijn
uit minder corrupte

hebben (cirkel van 500 m) en dat de bomen daar-

27

Ook de Vrijwillige

Partnerships Agreements (VPA) onder de FLEGT-ver-

buiten weer net een iets ander DNA hebben. De Isotoop-fingerprinting

ordening bieden de mogelijkheid

is gebaseerd op de stoffen die de boom heeft opgenomen en die ver-

is genomen weer op de markt te brengen met dien verstande dat er wel

schillen uiteraard

rechtswaarborgen zijn ingebouwd om corruptie zo veel mogelijk te
voorkomen. In de VPA van Ghana is bijv. opgenomen dat het hout al-

een betrouwbare

ook per gebied. Om beide methodieken

nauwkeuri-

manier. niet uitgaande van gezaagd hout en een pa-

bemonsterd

zou moeten worden.

Voor Isoroop-fingerprinrlng

is de

om illegaal gekapt hout. dat in beslag

leen op bevel van de rechter door middel van openbare veiling ver-

pieren herkomst). De schatting is dat iedere 250 meter (in het vierkant)
28

soort niet van belang maar voor DNA weer wel (dus ook nog eens per
soort bemonsteren).

kocht mag worden.
Zie ook de Guidance. onderdeel 4: "The EUTR provides in art. G(1Xa)
last indent that documents of other information indicating compliance
with applicable legislation in the country of harvest must be colleered

AD 17 januari 2013: 'Bomen luiden zelf alarmbel bij illegale hourkap'.

as part of the due diligence obligation.

De Braziliaanse autoriteiten

outset that collecting documentation

zouden al ten minste één illegale houtza-

It should be stressed from the

must be done for the purposes of

gerij hebben kunnen sluiten dankzij de methode.

the risk assessment and should not be viewed as a self-standing

Zie onder andere het recente rapport van UNEP en Interpol. Green car-

rernent." Overigens noemt de Guidance zelf corruptie niet.

bon. black trade: illegal lagging. cox fraud and laundering

in ehe world's

29

Als maatstaf voor de vraag of een land corrupt

tropicat [orests. 2012. te downloaden www.unep.orgjpublicationsrcon-

index van Transparency

tents/pub_detaiILsearch.asp?ID-627G.

rency.orgrcptzuiz).

Crime Programme van Interpol

Binnen

het

Environmental

loopt het project LEAF (Law Enforce-

houtproducerend

International

is zou de corruption

Volgens FSCis er sprake van een hoog risico als een
land minder dan 5 op de index scoort. Er zal dan een

ment Assistance for Forests). In dit rapport wordt inzicht gegeven in de

onderzoek

doende kunnen worden beperkt dienen hout(producten)

van criminele

netwerken bij de kap en handel in Fout Hout

van de lokale en nationale overheid daarbij.

requi-

kunnen dienen (www.transpa-

werkwijzen

en de betrokkenheid
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landen.

5.2
Risico in aanbodketen
Hoe kunnen marktdeelnemers
(en private en overheidstoezichthouders) aantonen dat het om legaal gekapt hout gaat
als dat hout direct na de kap of verderop in de keten gesplitst wordt in diverse partijen en/of - al dan niet in an-

ger te maken moeten meer monsters worden verzameld (ter plaatse op

26

in

DNA is gebaseerd op het feit dat bomen van dezelfde soort een zeker
verspreidingsgebied

25

Een deel daarvan wordt nader toegelicht
Guidance bij de EUTR.

uitgevoerd

moeten worden.

Indien de risico's

niet vol-

uit die landen

niet op de Europese markt gebracht te worden.
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dere landen, bijvoorbeeld China - bewerkt wordt tot diverse producten en die vervolgens in verschillende partijen
aan verschillende kopers worden geleverd?
De Guidance behandelt in onderdeel 3 de complexiteit van
de aanbodketen ('supply chain') en onderkent dat een risicobeoordeling daarvan ingewikkeld kan zijn. Aan de hand
van een aantal (niet-limitatieve)
vragen dient de marktdeelnemer de keten te 'ontrafelen'. Indien het hout(produet) afkomstig is van verschillende locaties/Ianden en zelfs
per product uit meerdere houtsoorten
bestaat, dan dient
per houtsoort/productonderdeel
de informatie achterhaald
te worden die is opgenomen in art. 6 lid la EUTR, waaronder de documenten waaruit blijkt dat het hout legaal gekapt
is. Dat betekent dat per houtsoort/deel
van het product de
keten naar het begin gevolgd moet worden (zie ook onderdeel 8 van de Guidance over samengestelde
producten (=
'composite products')).
Als de vereiste documenten niet bij de partij hout zelf worden bewaard, hoe kan dan worden nagegaan of de documenten wel bij die partij hout horen? Zoals hiervoor al aangegeven, bevinden de DNA en Isotoop-fingerprint-technieken zich nog in een ontwikkelingsstadium
en zijn nog niet
nauwkeurig genoeg om illegale kap afdoende aan te tonen.
De verdere ontwikkeling van deze methodieken is erg kostbaar.
Monsterneming en analyse beperkt zich nu nog vaak tot het
determineren
van de houtsoort, maar zegt niets over herkomst en of het hout legaal is gekapt.
5.3

Risicobeperking

Indien de 'onderkende risico's' in het kader van de beoordeling van die risico's (van het op de markt brengen van illegaal gekapt hout) 'verwaarloosbaar'
zijn, is het niet nodig
om maatregelen te nemen om die risico's te beperken (art.
6 lid 1 onder c EUTR). Wanneer is hiervan sprake?
Onderdeel 2 van
'verwaarloosbaar
derscheid tussen
houtproduct zelf

de Guidance dat gaat over de definitie van
risico' begint met het maken van een onspecifieke informatie over het hout of het
(art. 6 lid 1 onder a EUTR) en algemene

informatie over 'dergelijk hout' die het mogelijk moet maken om een inschatting te maken van het risico dat de specifieke partij illegaal gekapt is. In de EUTR is een aantal criteria opgenomen die hierbij een rol kunnen spelen, waaronder: zijn er gewapende conflicten in het land van herkomst?, de complexiteit van de toeleveringsketen
van het
hout, zijn er VN-sancties opgelegd op de in- of uitvoer van
hout? Als de algemene informatie al in de richting van een
verhoogd risico wijst, zal er meer aandacht gegeven moeten
worden aan de productspecifieke
informatie. In zijn algemeenheid valt niet te zeggen wat onder een aanvaardbaar
risiconiveau wordt verstaan, omdat het afhangt van verschillende factoren. Het zal per geval moeten worden vastgesteld. De Guidance voegt nog wel als hulpmiddel een
aantal vragen toe die de marktdeelnemer
kan gebruiken
voor het vaststellen van het risico, maar dat voegt weinig
nieuwe informatie toe. Als de algemene en specifieke informatie geen aanleiding geeft te veronderstellen
dat de be-
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treffende partij hout(producten)
illegaal
sprake van een verwaarloosbaar
risico.

6.

gekapt

is, is er

Afsluiting

De EUTR is een waardevolle

aanvulling

op de reeds be-

staande regelgeving ter bescherming van houtsoorten
als
de FLEGT-verordening en C1TES,omdat er nu ook een verbod voor alle illegaal gekapte houtsoorten en houtproducten voor de Europese markt geldt.
Het is ook duidelijk dat het niet gemakkelijk is om de EUTR
na te leven. Dat blijkt reeds uit de hiervoor aangehaalde uitvoeringsproblemen,
maar ook uit een begin februari 2013
gehouden bijeenkomst over de EUTR. Zowel de aanwezige
houtbranche als de NVWA en het Ministerie van Economische Zaken worstelen nog met een aantal vragen, waarop
geen eenvoudig antwoord te geven is en dat is ook begrijpelijk, gelet op de zeer complexe situaties die zich in de
praktijk voordoen. Maar de praktijk zal er een (voorlopig)
antwoord op moeten vinden. Naarmate er meer ervaring
met de EUTR wordt opgedaan, zal de duidelijkheid toenemen.
De aandacht voor het fenomeen 'Fout Hout' groeit, ook bij
de handhavende
instanties. De samenwerking
tussen deze
diensten
onderling
en met niet-overheidsorganisaties
(ngo's30 e.d.) en kennisinstituten
krijgt meer aandacht. Informatie over hoe de houthandel werkt en welke (illegale)
methoden worden toegepast (modus operandi e.d.) neemt
toe. Er is veel informatie bekend hoe in het soms verre buitenland waar (beschermde) houtsoorten vandaan komen de
regels worden omzeild. De mate van betrouwbaarheid
van
de autoriteiten van de houtproducerende
en exporterende
landen speelt mede een cruciale rol. Zo vormen corruptie
en de behoefte aan geld van arme landen een belangrijke
drijfveer om het niet zo nauw met de eigen regelgeving te
nemen. De FLEGT-verordening met de daaraan verbonden
vrijwillige overeenkomsten
(die er degelijk uitzien) stelt eisen aan de houtproducerende
landen zelf, maar nog geen
enkel land maakt er tot op heden gebruik van. Toch zal de
overheid in die landen zelf moeten proberen corruptie uit
te bannen. Het is een illusie te denken dat wij, Europeanen,
dat kunnen doen. Bovendien zullen alle Europese lidstaten
dan ook hun handhaving op orde moeten hebben om te
voorkomen dat het hout in de lidstaten met de zwakste
handhaving binnenkomt. Dat ideale plaatje is nog lang niet
bereikt.
Om echt iets te doen aan de ernstige gevolgen van (grootschalige) illegale houtkap is het wel nodig dat de gehele
houtketen meewerkt aan het uitbannen van de kwalijke
praktijken. De kwaadwillenden
doen degenen die het wel
zo goed mogelijk willen doen tekort en zorgen - naast ernstige milieuschade - voor vervalsing van concurrentieverhoudingen. Het is daarom noodzakelijk dat met name de
30
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schaarse capaciteit van de handhavingsdiensten gebruikt
wordt voor de aanpak van de 'echte' criminele netwerken
en dat zij de rest overlaten aan de branche zelf, ook al gaat
daar ongetwijfeld ook wel eens wat fout. Iedere stap in de
goede richting is er één.
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