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Geachte,  

 

De Europese houtverordening (EU Timber Regulation of EUTR) legt sinds maart 2013 

verplichtingen op aan marktdeelnemers die hout en bepaalde houtproducten op de Europese 

markt brengen en/of verhandelen. Deze wetgeving streeft ernaar illegaal hout van de markt 

te weren. 

 

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is de bevoegde 

overheid voor de controle op de naleving van de EUTR-regels. Via deze brief willen wij u 

graag informeren over het belang van deze wetgeving en uw verplichtingen.  Uw bedrijf 

heeft in 2019 immers producten ingevoerd die binnen het toepassingsgebied van de 

Europese houtverordening vallen. 

 

Wat moet u doen? 

 

Samengevat zijn de EUTR-verplichtingen als volgt: 

 

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

2. Om het risico op illegaal gekapt hout te vermijden, moeten bedrijven die 

houtproducten voor het eerst op de EU-markt brengen, een geheel van procedures en 

maatregelen toepassen. Dit noemen we in de Europese houtverordening het due 

diligence system of DDS. Dat stelsel van zorgvuldigheid moeten ze regelmatig 

handhaven en evalueren. 

3. Handelaars in houtproducten die al op de EU-markt zijn gebracht moeten kunnen 

aangeven wie de houtproducten heeft geleverd en aan wie ze werden doorverkocht 

(verplichte traceerbaarheid).  

 

Bijgevoegd vindt u een overzicht van de houtproducten waarop EUTR van toepassing is 

(bijlage 1). 

 

 

 

UW BRIEF VAN         

UW REF.         
 

ONZE REF.         

DATUM         
 

BIJLAGE(N)   1 
 

CONTACT         

TEL.   32 (0)2 524.97.97 

FAX         

E-MAIL   eurt@health.fgov.be 

BETREFT   Help ons mee illegaal hout van de markt te weren en informeer u over de Europese houtverordening!   

      

      

      

      

      

Ter attentie van de directie 
 



 

 PAGINA   2 

Hoe een stelsel van zorgvuldigheid hanteren? 

 

U kan zelf een DDS opzetten of u kunt een beroep doen op de diensten van een erkende 

toezichthoudende organisatie. Deze organisaties stellen een DDS ter beschikking van hun 

klanten,  al blijven deze wel zelf verantwoordelijk voor de conformiteit.  

Als uw bedrijf is aangesloten bij een federatie, kan u daar terecht voor verder advies.  

 

Bijgevoegd bij deze brief vindt u aanbevelingen en aandachtspunten over het toepassen 

van een DDS (bijlage 2). Meer informatie vindt u ook op onze website www.eutr.be en 

daar verschijnen regelmatig nieuwsberichten.  

    

Vermijd boetes of een proces verbaal en help ons mee illegaal hout te weren! 

 

Onze inspecteurs zien nauwgezet toe op de naleving van de EUTR en zullen regelmatig 

onaangekondigde controles uitvoeren en stalen nemen voor houtidentificatie. De resultaten 

van deze controles zullen worden gepubliceerd  op onze website. Verschillende invoerders 

hebben al een waarschuwing, proces verbaal of boete ontvangen omdat ze hun DDS 

onvoldoende hadden uitgebouwd en/of toegepast. 

 

Wij danken u alvast voor uw medewerking en raden u aan om deze informatie ook te delen 

met de relevante medewerkers binnen uw bedrijf zoals kwaliteits- of milieumedewerkers. 

Als u exporteur bent die werkt in opdracht van een Belgisch importbedrijf, gelieve deze brief 

dan te bezorgen aan uw klanten. 

 

Meer informatie? 

 

De FOD Volksgezondheid is partner in het LIFE Legal Wood-project dat de toepassing van 

de EUTR wil versterken door vorming, hulpmiddelen en gedetailleerde risicoanalyses aan 

te reiken.  Zo zal de FOD Volksgezondheid meewerken aan workshops voor bedrijven. Meer 

informatie en de link naar dit project vindt u op onze website www.eutr.be. 

 

Wenst u op de hoogte te blijven van deze acties (we verspreiden deze info zeker ook via de 

federaties en onze website)? Stuur een e-mail naar eutr@health.fgov.be met vermelding van 

LIFE Legal Wood in het onderwerp. 

 

www.eutr.be 

eutr@health.fgov.be 

Contact Center: +32(0)2 524.97.97 

 

Met vriendelijke groeten, 

De Directeur-generaal Leefmilieu van de FOD VVVL, 

 

 

 

Pierre Kerkhofs 

http://www.eutr.be/
mailto:eutr@health.fgov.be
http://www.eutr.be/
mailto:eutr@health.fgov.be

		2020-06-24T09:13:34+0200
	Pierre Kerkhofs (Signature)




