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Persbericht: Lancering van Nationale EUTR-

Workshops 

PERSBERICHT 

START 

Headline: LIFE Legal Wood lanceert gratis online workshops om professionals in de 

houtbranche op de hoogte te houden van de EUTR 

Handelt u in hout of houtproducten op de EU-markt, of gebruikt u het als grondstof in 

producten die in de EU worden verkocht? Ook al is het maar een klein item, zoals een 

papieren etiket, de Europese Houtverordening (EUTR) kan nog steeds op u van 

toepassing zijn. Om alle relevante belanghebbenden en bedrijven die onder de EUTR 

vallen, bij te staan, zal het LIFE Legal Wood-project een reeks gratis online webinars 

organiseren om professionals vertrouwd te maken met de vereisten van de EUTR.  

De EUTR is, sinds de goedkeuring ervan door de Europese Unie, gericht op het 

uitroeien van de invoer van illegaal hout in de lidstaten, maar veel bedrijven zijn zich 

nog steeds niet bewust van het belang ervan voor hun toeleveringsketen. De 

workshops zijn bedoeld om hier verandering in te brengen.  

“Welke producten vallen onder de EUTR? Hoe integreert u due diligence-processen in 

uw toeleveringsketen? Waar rapporteert u uw bevindingen? Dit zijn slechts enkele van 

de vragen die tijdens de workshopsessies worden beantwoord. Door aanwezig te zijn, 

heeft u een veel betere uitrusting om alle vereisten van de EUTR te implementeren ”, 

zegt Jakob Ryding, Technisch Projectmanager bij Preferred by Nature, een van de 13 

partnerorganisaties die het door de EU gesteunde LIFE Legal Wood-project leidt. 

De workshops worden geleid door experts in de EUTR en georganiseerd in het 

Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans of Spaans, en ze zullen gericht zijn op het 

geven van praktische training voor bedrijven om zich aan te passen aan de EUTR. De 

agenda van de workshop omvat twee ochtendsessies met een praktijkgids voor due 

diligence-procedures, hoe u een risicogebaseerde benadering kunt gebruiken om uw 

toeleveringsketen te analyseren, en een inleiding tot de beschikbare online tools voor 

EUTR-naleving. 

Alle workshops zijn op afstand beschikbaar 

De webinars worden online gehouden. Deelnemen is gratis en deelnemers kunnen zich 

hier aanmelden: 

- Operator workshop Spanje, 17 & 19 februari 2021 Aanmelden 

- Operator workshop Duitsland, 23 & 25 februari 2021 Anmelden 

- Operator workshop België, 24 & 26 februari 2021 Anmelden 

- Operator workshop Nederland, 2 & 4 maart 2021 Aanmelden 

- Operator workshop Frankrijk, 3 & 5 maart 2021 Anmelden 

https://preferredbynature.org/projects/closing-gaps-illegal-timber-trade
https://preferredbynature.org/events/due-diligence-webinar-spain-meeting-eutr-obligations-practice
https://preferredbynature.org/events/due-diligence-webinar-germany-meeting-eutr-obligations-practice
https://preferredbynature.org/events/due-diligence-webinar-belgium-meeting-eutr-obligations-practice
https://preferredbynature.org/nl/events/due-diligence-webinar-nederland-voldoen-aan-eutr-verplichtingen-de-praktijk
https://preferredbynature.org/events/due-diligence-webinar-france-meeting-eutr-obligations-practice
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- Operator workshop Italië – 27 mei & 7 oktober 2021 

De workshops worden ondersteund door partners in België, Frankrijk, Duitsland, 

Italië, Nederland en Spanje. Dit zorgt ervoor dat alleen de meest relevante informatie 

wordt aangeboden aan de deelnemers van de sessies. De doelgroep zijn bedrijven die 

actief zijn in de Europese waardeketen voor hout en houtproducten, die moeten 

voldoen aan de EUTR. Doe deze test op www.EUTR.info om te zien of uw bedrijf moet 

voldoen aan de EUTR. 

Achtergrondinformatie over het LIFE Legal Wood-project 

LIFE Legal Wood is een internationaal project dat zich inzet om professionals te 

voorzien van alle informatie die ze nodig hebben om de Europese houtverordening 

(EUTR) te begrijpen door middel van gratis risicobeoordelingen, netwerken van 

belanghebbenden en seminars, en online due diligence-tools. De doelgroep van het 

project zijn bedrijven die actief zijn in de Europese waardeketen voor hout en 

houtproducten, die moeten voldoen aan de EUTR. 

Het project wordt geleid door Preferred by Nature, een NGO, en wordt ondersteund 

door Amfori, Baskegur, Cesefor, Conlegno, Etifor, Foresna, GD Holz, Le Commerce du 

Bois, Probos, en de Bevoegde Autoriteiten van België, Duitsland en Spanje.  

Achtergrondinformatie over de Europese houtverordening (EUTR) 

De Europese houtverordening (EUTR) is een wettelijke code ter bevordering van 

legaal ingekocht en duurzaam geproduceerd hout en houtproducten die worden 

verkocht in de Europese Unie (EU). De EUTR vereist dat alle gebruikers due diligence-

systemen implementeren om verantwoorde inkoop te garanderen. De EUTR is in 

oktober 2010 door het Europees Parlement aanvaard en is samen met IJsland, 

Liechtenstein en Noorwegen door alle 27 leden van de EU aangenomen. 

EINDE 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:  

Jakob Ryding, Technisch Projectmanager, Preferred by Nature 

jryding@preferredbynature.org / +45 2272 0623 

 

De Europese Commissie (donor) is niet verantwoordelijk voor claims of 
meningen die in dit materiaal worden gepresenteerd. De steun van de Europese 
Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring in 
van de inhoud, die alleen de mening van de auteurs weergeeft en de Commissie 
kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik van de 
informatie in deze publicatie. 

https://preferredbynature.org/nl/node/1556116
http://www.eutr.info/
https://preferredbynature.org/projects/closing-gaps-illegal-timber-trade
mailto:jryding@preferredbynature.org

