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EUTR en certificatieschemas

Certificering gebruiken binnen een due diligence systeem 



EUTR en certificatie



EUTR basics

Europese Houtverordening

• EU-verordeningen zijn rechtstreeks van toepassing 

/ bindend binnen de EU-lidstaten, die 

verantwoordelijk zijn voor de uitvoering

• Hoofddoel: de aanwezigheid van illegaal 

hout aanpakken door het de toegang tot de EU-markt 

te ontzeggen

The 27 EU Member States



Standpunt van de EUTR over certificering

• Verschillende houtproducten zijn expliciet vrijgesteld van EUTR-due diligence: 

• FLEGT licence

• CITES permits 

• Specifieke producten (op basis van aangepaste codes, bijvoorbeeld muziekinstrumenten) 

➢Certificatie staat daar niet tussen

➢Het is ‘green lane’ voor EUTR 



Standpunt van de EUTR over certificering

Wat betekend dit? 

• Dit betekend dat gecertificeerd material moet opgenomen worden in het due 

diligence systems van de operators 

• Dit betekend echter niet dat er niets veranderd: certificering kan als hulpmiddel 

gebruikt worden en kan het due diligence-proces aanzienlijk vergemakkelijken en het 

risico op illegaliteit verminderen 



Verzameling van officiële EUTR-documenten

EU Timber Regulation

EU Implementing 

Regulation
EU Commission Notice - CITES

EU Guidance document

FLEGT – EUTR Expert 

group guidance documents



Verzameling van officiële EUTR-documenten

➢https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

Scroll down…

https://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm
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EUTR reference

• Achtergrondinformatie over boscertificering 

• Bevestigt: 

• Juridische dekking

• Aard en frequentie van audits 

• Uitsluiten van onbekend materiaal (chain of custody + specifiek product) 



EUTR reference

• Kwalificatie van organisaties en schema's



EUTR reference

• Controle op het deel van het materiaal dat afkomstig is uit niet-gecertificeerde 

bossen → Mix claims



EUTR reference

• Gedocumenteerde tekortkomingen / problemen binnen specifieke 

landen waarin de regeling wordt uitgevoerd



Criteria voor certificatieschema's

• Laten we deze set EUTR-regels en richtlijnen uitpakken ... 

• Zorg ervoor dat het certificatieschema dat binnen een DDS wordt gebruikt, 

voldoet aan de EUTR-criteria:

1. Kwaliteit van systeem en controles

2. Traceerbarheid en risico op mengen

3. Juridische dekking van toepasselijke wetgeving



EUTR-vereisten voor certificering

Vereiste 1: Kwaliteit van systeem en controles

• Publiekelijk beschikbare vereisten

• Onafhankelijke controles (door derden, gekwalificeerd) 

• Regelmatige controles (maximum periode 12 maanden) 

• Fysieke controles (Verplichte audits ter plaatse)

• Scheme benchmark (e.g. ISO / ISEAL standards) → Guidance



Kwaliteit van systeem en controles

Fictief certificatieschema “Perfect timber”

• Standaarden zijn niet publiekelijk beschikbaar 

• De certificatie-instelling (auditor) kan een 

zusterbedrijf zijn van de certificaathouder

• Audits elke 6 jaar

• Audits kunnen 100% op afstand worden 

uitgevoerd

Publiek beschikbaar

Onafhankelijke controles

Regelamtige controles

Fysieke controles

→ Voldoet NIET aan de EUTR-criteria die moeten worden gebruikt bij risicobeoordeling of -beperking 



EUTR-vereisten voor certificering

Vereiste 2: Traceerbarheid en risico op mengen

• Traceerbaarheid op elk punt van de toeleveringsketen

• Bos

• Elke entiteit die legaal bezit neemt van het materiaal

• Voldoende controles om vermenging met illegaal gekapt materiaal of 

van onbekende oorsprong te voorkomen 

➢ Specifiek aandachtspunt voor hout afkomstig uit niet-gecertificeerde 

bossen dat in de toeleveringsketen komt (“gecontroleerd” materiaal)



Traceerbarheid en risico op mengen

Kan het systeem de traceerbaarheid van gecertificeerd materiaal garanderen? 

• Meestal dmv Chain of Custody (COC) -normen voor entiteiten in de toeleveringsketen 

• Gebruik van claims en regels voor het behandelen van materiaal (scheidingsprocessen: 

overdracht, massabalans, kredietsystemen ...) 

• Discussies over volumeafstemming

• Detectie van valse claims 



Traceerbarheid en risico op mengen

Hoe robuust zijn controles uitgevoerd op materiaal afkomstig uit niet-

gecertificeerde bossen? 

• De entiteit die hout uit niet-gecertificeerde bossen opneemt, beoordeelt de 

risico's van illegaliteit 

• Normen voor het uitvoeren van dergelijke controles 

• Proces vergelijkbaar met EUTR Due diligence 

• “gecontroleerd” materiaal



Kwaliteit van systeem en controles

Fictief certificatieschema “Perfect timber”

• Alleen Forest Management Standard aanwezig

➢ Zodra de stammen het gecertificeerde bos 

verlaten, is er geen onafhankelijke verificatie van 

hoe het hout wordt getransformeerd en 

verhandeld langs toeleveringsketens

→ Voldoet NIET aan de EUTR-criteria die moeten worden gebruikt bij risicobeoordeling of -

beperking 

Traceerbaarheid

Controle van onbekende input



Kwaliteit van systeem en controles

Fictief certificatieschema “Wonder timber”

• Houtverwerkingsbedrijven kunnen hout uit 

niet-gecertificeerde bossen gebruiken

• Ze hoeven alleen een eigen verklaring van hun 

leverancier te krijgen dat het hout legaal is 

geproduceerd 

→ Voldoet NIET aan de EUTR-criteria die moeten worden gebruikt bij risicobeoordeling of -

beperking 

Voldoende controles op de 

legaliteit van hout afkomstig uit 

niet-gecertificeerde bossen 



EUTR-vereisten voor certificering

Vereiste 3: Juridische dekking

• Vereisten moeten de naleving van de legaliteit 

omvatten

• De definitie van toepasselijke wetgeving moet 

vergelijkbaar zijn met de EUTR-definitie (tenminste)



“Toepasselijke wetgeving ”: de wetgeving die van kracht is in het land van houtkap :

1. rechten tot houtkap binnen in een wettig officieel publicatieblad bekendgemaakte grenzen,

2. betalingen voor houtkaprechten en hout, inclusief heffingen in verband met houtkap,

3. houtkap, met inbegrip van milieu- en boswetgeving, daarin opgenomen bosbeheer en het 

behoud van biologische diversiteit indien rechtstreeks verband houdend met de houtkap,

4. door houtkap geschonden wettelijke rechten van derden betreffende grondgebruik en 

grondbezit, alsmede

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

➢ Art 2.h EU Timber Regulation No 995/2010

Toepasselijke wetgeving



Toepasselijke wetgeving

1. Rechten tot houtkap . 

2. Belastingen en heffingen

3. Houtkap activiteit

4. Rechten van derden

5. Handel en douane



Juridische dekking onderzoeken

1. Rechten tot houtkap . 

2. Belastingen en heffingen

3. Houtkap activiteit

4. Rechten van derden

5. Handel en douane

Fictief certificatieschema “More perfect timber”

Bosbeheer Standaard

• Eis 1: De organisatie heeft het wettelijke recht om actief te zijn in 

de beheereenheid 

• Eis 2: De Organisatie zal de toepasselijke nationale wetten met 

betrekking tot oogstactiviteiten naleven

• Eis 3: De organisatie erkent en handhaaft de wettelijke rechten 

van lokale gemeenschappen en inheemse volkeren 

• Eis 4: De organisatie leeft de toepasselijke nationale wetten met 

betrekking tot het transport van en de handel in bosproducten na 

→ Dekt niet volledig de EUTR-definitie van toepasselijke wetgeving 



Juridische dekking onderzoeken

1. Rechten tot houtkap . 

2. Belastingen en heffingen

3. Houtkap activiteit

4. Rechten van derden

5. Handel en douane

Voor deze categorieën 

kunnen we een laag 

risico op illegaliteit 

concluderen



Juridische dekking onderzoeken

1. Rechten tot houtkap . 

2. Belastingen en heffingen

3. Houtkap activiteit

4. Rechten van derden

5. Handel en douane

deze categorie zullen we 

nader moeten bekijken



Juridische dekking onderzoeken

2. Belastingen en
heffingen

Net als bij een normaal risicobeoordelingsproces: 

Welke wetgeving is er op 

nationaal niveau? 

Wordt de geldende wetgeving 

consequent nageleefd? 

JA NEE

Het risico van niet-naleving van de toepasselijke 

wetgeving inzake belastingen en vergoedingen moet 

worden beperkt met een op maat gemaakte mitigerende 

maatregel 

We kunnen concluderen dat 

er een laag risico op 

illegaliteit is



Juridische dekking onderzoeken

➢ Aanvullende beperkende 

maatregelen zijn alleen vereist als 

er een hiaat in de legaliteit wordt 

vastgesteld EN als er een risico 

bestaat op niet-naleving op 

landenniveau 



Juridische dekking onderzoeken

5 brede categorieën van wetgeving

• EUTR-richtlijnen (niet-uitputtende) 

• Het detailniveau kan variëren en de aanpak kan enigszins 

verschillen tussen organisaties

• De belangrijkste boscertificeringsregelingen omvatten die 5 

brede categorieën

• Sommige organisaties richten zich op de 5 brede categorieën

1. Rechten tot houtkap

2. Belastingen en heffingen

3. Houtkap activiteit

4. Rechten van derden

5. Handel en douane



Juridische dekking onderzoeken

5 brede categorieën van wetgeving

• Sommigen kiezen ervoor om die categorieën verder uit te 

werken 

• Uitgebreide omschrijving creëert eenheid

• Afstemmen van beoordelingen (beoordelingen van landenrisico's 

of beoordelingen van schema's) 

• Bijv. Preferred by Nature heeft een lijst gemaakt van 21 

subcategorieën

Annex 1 LegalSource Standard



Certificering gebruiken 

binnen een due diligence 

systeem 



Certificering binnen DDS

1. Evalueer het certificatieschema om het te accepteren als onderdeel van de 

DDS 

2. Neem het gebruik van certificering op in de due diligence-procedures

• Toegang tot informatie

• Risicobeoordeling

• Risicobeperking

3. Pas uw due diligence-procedures toe en voer passende controles uit op 

individuele gecertificeerde toeleveringsketens



Certificering binnen DDS

• Besluit om een certificatieschema op te nemen in een DDS 

• Zorg ervoor dat u kunt aantonen dat het certificatieschema dat binnen een DDS wordt 

gebruikt, voldoet aan de EUTR-criteria 

1. Kwaliteit van systeem en controles

2. Traceerbarheid en risico op mengen

3. Juridische dekking

• Houd records bij die kunnen worden getoond 

• Uitdagende analytische stap om certificering te kunnen gebruiken



Certificering binnen DDS

• Hulpmiddelen:

• Assessment frameworks

• Scheme holders self-evaluation

• Third-party evaluations

Preferred by Nature

Dutch authorities TPAC

WWF

http://www.nepcon.org/sites/default/files/library/NEPCon-Certification-System-Evaluation-Standard.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjfvan2kMvvAhUqUBUIHVO6C1gQFjACegQIAhAD&url=http%3A%2F%2Fawsassets.panda.org%2Fdownloads%2F2016_cat_4_fact_sheet.pdf&usg=AOvVaw0bMr4mHTVwwrscTuYVImcO


Certificering binnen DDS

• Hulpmiddelen:

• Assessment frameworks

• Scheme owners self-evaluation

• Third-party evaluations

FSC

PEFC

https://ic.fsc.org/file-download.eu-timber-regulation-implementation-guide.a-13.pdf
https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetailDoc&id=24441&no=6


Certificering binnen DDS

• Hulpmiddelen:

• Assessment frameworks

• Scheme holders self-evaluation

• Third-party evaluations

Preferred by Nature

WWF

Proforest - ETTF



Certificering binnen DDS

Het gebruik van certificeringssystemen 

zal een impact hebben op alle 3 de 

hoofdstappen van een due diligence-

systeem. 

• Systeem opzetten/ Procedures schrijven

• Toepassen van procedures



Certificering binnen DDS

A. Verplichte informatie die voor elke toeleveringsketen moet worden 

verzameld, is nog steeds een vereiste 

✓ Omschrijving van het product

✓ Hoeveelheid (van materiaal dat op de EU-markt wordt gebracht )

✓ Leverancier (tier 1)

✓ Koper (niet van toepassing voor retailers)

✓ Species (wetenschappelijke naam is mogelijk vereist )

✓ Oorsprong (land, en indien van toepassing, regio of concessie )

Enige supply chain mapping is nodig 



Certificering binnen DDS

A. Verplichte informatie die voor elke toeleveringsketen moet worden 

verzameld, is nog steeds een vereiste 

→ Kan ook een vereiste zijn van het certificatieschema



Certificering binnen DDS

B. Verzamel en controleer voor elke houtlevering de volgende informatie : 

➢ Gebruikte certificatiesysteem

➢ Leverancier(s) – geldigheid en reikwijdte van certificaten

➢ Product dat wordt verhandeld– Claim van dat product



Certificering binnen DDS

• Gebruik certificering als geloofwaardige informatie die aangeeft dat 

aan de wet is voldaan

➢ Geen hiaten in de wettigheidsdekking - geen risico op illegaliteit 

➢ Hiaat in de dekking van de wettigheid - beoordeel alleen het Hiaat

➢ Chain of custody-systemen garanderen een laag risico op 

vermenging met onbekend / illegaal materiaal



Certificering binnen DDS

Third party Third party Third party

• Rule A

• Rule B

• Rule C

• Rule D

• Rule E

• Rule F 

• Rule G

• Rule H

• Rule I

Third party

• Rule E

• Rule F 

• Rule G

• Gebruik certificering als geloofwaardige informatie

➢ Onthoud dat certificering een conformiteitsbeoordeling is die van 

nature grondiger is dan een risicogebaseerde beoordeling

Een conformiteitsbeoordeling door een derde partij

➢Uitgebreid voor elke entiteit

➢Geharmoniseerde checklists

➢Persoonlijk / op het veld



Certificering binnen DDS

• Rule A

• Rule B

• Rule C

• Rule D

• Rule E

• Rule F 

• Rule G

• Rule H

• Rule I

• Rule E

• Rule F 

• Rule G

• Gebruik certificering als geloofwaardige informatie

➢ Onthoud dat certificering een conformiteitsbeoordeling is die van 

nature grondiger is dan een risicogebaseerde beoordeling

Een op risico gebaseerde beoordeling

➢Mogelijke afstand tussen 

beoordelaar / beoordeelde 

➢Selecteerde focus

➢documentgebaseerd / op 

afstand



Certificering binnen DDS

• Verzoek na een niet-sluitende initiële beoordeling op niet-

gecertificeerd materiaal

• Werk samen met leveranciers in de keten om een COC-certificering te 

krijgen en / of een nieuwe bron van gecertificeerd materiaal te 

identificeren

• Moedig bosbeheereenheden aan om boscertificering te behalen

➢ Niet te verwarren met eenmalige onafhankelijke audits voor een 

specifieke leverancier / toeleveringsketen



FLEGT-REDD+ project

Bedankt!


