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Er zijn tal van certificeringssystemen die relevant zijn voor de bos- en
houtindustrie, elk met hun eigen unieke vereisten.

De systemin zijn ontwikkeld door particuliere entiteiten en zijn vrijwillige
mechanismes voor hun deelnemer.
De EU Hout Verordening stelt gecertificeerde producten niet vrij van due
diligence eisen en onderschrijft geen boscertificeringssystemen. Door
gecertificeerd materiaal te kopen, voldoet u niet automatisch aan de
EUTR, en certificering is geen green lane om hout op de EU-markt te
brengen.
•

Dit betekent dat bedrijven gecertificeerd materiaal moeten opnemen
in de scope van hun EUTR-due diligence-systeem.

•

Dit betekent niet dat certificering geen voordelen heeft bij het
beoordelen en verminderen van de risico's van illegaliteit binnen
houttoeleveringsketens.

Volg deze paar stappen om certificering in uw voordeel te gebruiken
door het correct te implementeren in uw due diligence-systeem!
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STAP

Zorg ervoor
dat u begrijpt
wat
certificering
betekent

Wat is certificering?

Wie certificeert?

De handeling waarbij wordt
bevestigd dat een systeem of
product aan specifieke vereisten
voldoet.

Meestal voert een onafhankelijke
derde partij audits uit.
• Certificeringsinstanties

contracteren individuele auditors.
• Verschillende

Wat zijn de vereisten?
Een Standaard omvat expliciete
schriftelijke vereisten die van
toepassing zijn op de gebruikers.
Een set van aanvullende
Standaarden vormt een
certificeringssysteem.
• De entiteit die een Standaard (of

certificeringsinstanties kunnen
certificeringsdiensten aanbieden
voor hetzelfde systeem.
• Een enkele certificeringsinstantie

kan certificeringsdiensten
aanbieden voor verschillende
systemen.
• Systeemeigenaren treden in

sommige gevallen op als hun
eigen certificeringsinstantie. - Het
zijn echter meestal afzonderlijke
entiteiten.

een set aanvullende standaarden)
ontwikkelt, is de
systeemeigenaar.
• Standaardontwikkeling kan meer

of minder open staan voor
belanghebbenden.

• Systeemeigenaren kunnen eisen

• Standaarden kunnen al dan niet

openbaar beschikbaar zijn.

dat certificeringsinstanties
worden geaccrediteerd door een
accreditatie-instantie, die de
certificeringsinstanties goedkeurt
en hun prestaties controleert.

De gebruikelijke actoren van certificeringssystemen
Systeemeigenaar

De entiteit die de set regels (standaarden) en het systeem ontwikkelt

Accreditatie-instantie

De organisatie die andere organisaties kan accrediteren
als gekwalificeerde certificeringsinstanties

Certificeringsinstanties

Organisaties die de naleving van de
vereisten toetsen aan de regels

Certificaathouders

Organisaties die de audit
ondergaan en een certificaat
ontvangen
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Wat kan gecertificeerd
worden?
Certificering kan van toepassing
zijn op:
• Een systeem (de prestaties en/

of de componenten ervan) →
Bedrijven hebben een certificaat
op hun naam.
• Een product (de individuele

In de meeste
bosbouwsystemen
hebben bedrijven
gewoonlijk een
certificaat dat betrekking heeft
op hun systeem van bosbeheer
of hun systeem voor de
verwerking van houtproducten,
en de producten die aan die
systemen zijn gekoppeld,
dragen een certificeringsclaim.

kwaliteiten of de verbinding met
een systeem) → Producten
dragen claims/labels.

Welke producten zijn gekoppeld
aan de gecertificeerde bossen en
gecertificeerde
handelsentiteiten?

Hoe wordt het
bos beheerd?

05

Hoe wordt het
houtmateriaal
verwerkt in de
toeleveringsketen?
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STAP

1

Zorg ervoor dat
u certificeringsprocedures op
correct in uw
due diligencesysteem (DDS)
opneemt

Toegang tot
informatie

2

Risico

beoordeling

1. Toegang tot informatie
Het is een EUTR-vereiste om altijd
de soorten en het land van oogst te
registreren voor houtproducten die
op de EU-markt worden gebracht.
Certificering kan het verzamelen
Zelfs als uw product
gecertificeerd is, moet
u zorgen voor een
zekere mate van
traceerbaarheid: het hoeft
misschien niet helemaal terug
naar het bos te zijn, maar in
ieder geval naar het land van
kap.

van informatie vergemakkelijken,
aangezien gecertificeerde entiteiten
gewoonlijk vereist zijn en gewend
zijn aan het bijhouden van
gegevens met betrekking tot
handels- en productdocumentatie.

2. Risicobeoordeling
• Als een certificeringssysteem al

een geloofwaardige verificatie
van de legaliteit omvat, is het
wellicht niet nodig om het risico
van illegaliteit in het land van
kap voor gecertificeerd materiaal
nader te beoordelen.
• Iemand anders controleert al of

de bosbouwwetgeving wordt
nageleefd.

3

Risico

beperking

• Maar u moet wel weten welke

wetten specifiek onder deze
controles vallen (zie stap 3).
Als een certificeringssysteem
geloofwaardige chain of custodyvereisten omvat voor alle entiteiten
in de toeleveringsketen, is het
wellicht niet nodig om de
complexiteit van de
toeleveringsketen verder te
beoordelen om het potentiële risico
van het mengen van producten te
bepalen.
Met robuuste traceerbaarheids– en
scheidingssystemen voor alle
entiteiten die het materiaal
verwerken, is het niet
waarschijnlijk dat het product
vermengd wordt met onbekend/
illegaal materiaal.

3. Risicobeperking
Als de beoordeling van een nietgecertificeerd product een risico
van illegaliteit aan het licht brengt,
is het een mogelijke
risicobeperkende actie om in plaats
daarvan gecertificeerde producten
in te kopen.
• Moedig alle leveranciers in uw

toeleveringsketen aan om
gecertificeerd te worden, te
beginnen met het bos van de
kap.
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• Als sommige van uw

leveranciers al gecertificeerd
zijn, begin dan met het
uitsluiten van niet-gecertificeerd
materiaal in uw bestellingen en
identificeer zo nodig nieuwe
bronnen van gecertificeerd
materiaal.
Bovendien moet u mogelijk
aanvullende risicobeperking
toepassen op een gecertificeerd
product:
• Als u niet zeker bent over de

identificatie van de soort en het
land van kap.
• Als er een wettelijke categorie

is die niet onder het
certificeringssysteem valt en als
die wettelijke eisen niet
consequent worden
geïmplementeerd in het land
van kap.
• Als u een specifieke zwakte in

het bestaande systeem hebt
vastgesteld (bijv. een
systematisch gebrek aan
handhaving van bepaalde
certificeringsvereisten).

Pas op
• Zelfs een zeer robuust certificeringssysteem slaagt er misschien niet in om systematische en
wijdverbreide corruptie- en bestuurskwesties in een kapland aan te pakken.

• Valse certificeringsclaims kunnen voorkomen
U moet dit risico overwegen en, indien nodig, de validatie versterken, zelfs als het product gecertificeerd is:

• Traceer uw product naar het kapbos.
• Werk hiervoor nauw samen met uw leveranciers.
• Ga in gesprek met systeemeigenaren om de bestaande systemen te versterken.
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STAP

Zorg ervoor dat
de certificeringssystemen
binnen uw DDS
geloofwaardig
zijn. Zowel qua
dekking als
borgingssysteem

De EUTR heeft betrekking
op vijf gebieden van
boswetgeving

Rechten tot houtkap

Belastingen en heffingen

Zorg ervoor dat het
certificeringssysteem
robust en geloofwaardig
is
EUTR-vereisten met betrekking
tot de geloofwaardigheid van
certificeringssystemen zijn onder
meer:
• Een publiek beschikbaar stelsel

van eisen (standaarden)
Houtkap activiteit

• Regelmatige veldaudits door

een onafhankelijke derde partij,
minstens jaarlijks uitgevoerd
Rechten van derden

Handel en douane

U moet ervoor zorgen dat het
certificeringssysteem dat u
gebruikt:
• Vereist dat certificaathouders

voldoen aan de van toepassing
zijnde wetgeving.
• Dezelfde categorieën van de

wetgeving bestrijkt als de
EUTR.
Als er tijdens het auditproces
geen rekening wordt gehouden
met enige wettelijke categorieën,
moet u deze zelf beoordelen met
behulp van een op risico's
gebaseerde benadering.

• Middelen om het hout op elk

punt in de toeleveringsketen te
traceren (vereisten voor de
chain of custody)
Andere elementen van
kwaliteitsborging die indicatief zijn
voor de robuustheid/zwakte van
het systeem zijn:
• Bestuursstructuur
• Controlemechanisme
• De algehele mate van

transparantie
• Openbare toegang tot

informatie over gecertificeerde
entiteiten
• Proces voor de audits en het

afleveren van certificaten
• Beheer van belangenconflicten
• Mechanismen om klachten te

behandelen
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Zorg ervoor dat u kunt
verantwoorden dat de scope van
de legaliteit en het
borgingssysteem van het
certificeringssysteem dat u kiest,
robuust genoeg is.
Maak gebruik van bestaande
beoordelingen van
certificeringssystemen tegen de
EUTR-vereisten.
• Beoordelingskaders om u door

een robuust evaluatieproces te
loodsen
• Zelfevaluaties van

systeemeigenaren
• Beschikbare evaluaties van

derden

Opmerking
Vergeet niet duidelijk aan te geven welke certificatiesystemen u
gebruikt in uw due diligence-procedure en hoe u hebt beoordeheeld of ze
voldoen aan de EUTR-vereisten.
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STAP

Bevestig dat uw
toeleveringsketens
gecertificeerd
zijn

Controleer de geldigheid
van het certificaat van
entiteiten in uw
toeleveringsketen.
Het certificaat mag niet beëindigd
of verouderd zijn.
De scope van het certificaat moet
relevant zijn voor uw product
(productcategorie, soort, claims,
enz.).
Gebruik waar mogelijk altijd
publieke databases.
• Een vier jaar geleden afgegeven

certificaat kan tussentijds zijn
beëindigd wegens ernstige
overtredingen van eisen. Een
certificaathouder kan er ook
voor kiezen om zich terug te
trekken uit een
certificeringssysteem. Dit kan
niet worden ontdekt door
simpelweg het certificaat te
bekijken. In plaats daarvan

dient u de geldigheid van het
certificaat te verifiëren in de
database van het betreffende
certificeringssysteem.
• Controleer of de producten die

u koopt afkomstig zijn van
gecertificeerde bronnen.
• Houd er rekening mee dat een

certificaathouder ook nietgecertificeerd materiaal kan
verhandelen. Leveranciers
kunnen meerdere
productielijnen hebben en zowel
gecertificeerd als nietgecertificeerd material
verwerken. Het nietgecertificeerde materiaal is niet
afkomstig uit een gecertificeerd
bos.
• Niet-gecertificeerd materiaal

valt meestal niet onder de
scope van de audits die worden
uitgevoerd door een
certificeringsinstantie.

Gecertificeerd
product

Gecertificeerd bos

Gecertificeerd
materiaal

Niet-gecertificeerd

Niet-gecertificeerd

Niet-gecertificeerd

bos

materiaal

product
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Claims op producten zijn over het
algemeen zichtbaar op verkoopen transportdocumenten, en soms
ook met labels op het product.

Claims bevatten doorgaans de
certificaatcode van de
gecertificeerde entiteit die het
product verkoopt.

Aanvullende middelen
EUTR referenties:

Regulation (EU) No 995/2010, art. 6.1.b (EUTR)
Regulation (EU) No 607/2012, art. 4 (Implementing Regulation)
Commission Notice C(2016) 755 – Guidance document for the EUTR – Section 6
Begeleidende documenten van Systeemeigenaren:
• FSC webpagina over EUTR en Implementation guide voor bedrijven die met FSC
gecertificeerde materialmen handelen
• FSC webpagina en factsheet over FSC labels
• PEFC reactie op de EUTR review
• PEFC webpagina over labels
Bestaande beoordelingskaders en tools voor certificering:
• Preferred by Nature Certification System Evaluation Standard (LS-18)
• WWF Certification Assessment Tool (CAT).

• The Confederation of European paper industries “Comparative Matrix of Forest
Certification Schemes”.
Wetenschappelijke literatuur over boscertificeringssystemen:

Claims kunnen ook details geven
over:
Het aandeel houtmateriaal
afkomstig uit gecertificeerde
bossen ten opzichte van nietgecertificeerde bossen:
• 100% betekent meestal dat al

het hout in het product
afkomstig is uit een
gecertificeerd bos
• "Mix" of een percentage kleiner

dan 100 (bijv. 70%) betekent
meestal dat een deel van het
hout afkomstig is uit een nietgecertificeerd bos
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Het gebruikte systeem om de
gecertificeerde in- en output te
controleren
• Kredietsysteem (ook wel

massabalanssysteem genoemd)
vs Percentagesysteem (ook wel
drempelsysteem genoemd)

• Auld, G., Gulbrandsen L. H. and McDermott, C.L. 2008. Certification schemes and
the impacts on forests and forestry.
• Perera, P. and Vlosky R.P. 2006. A History of Forest Certification. In Louisiana
Forest Products Development Center Working Paper #71.
• Brown, D., Schreckenberg, K., Bird, N., Cerutti, P., Del Gatto, F., Diaw, C., Fomété,
T., Luttrell, C., Navarro, G., Oberndorf, R., Thiel, H., Wells, A., 2008. Legal Timber,
Verification and Governance in the Forest Sector. Overseas Development Institute.
• Purbawiyatna A., Simula M. 2008. Developing forest certification – Towards
increasing the comparability and acceptance of forest certification systems. In ITTO
- Technical Series No 29.
• Romero, C., Putz, F.E., Guariguata, M.R., Sills, E.O., Cerutti, P.O. and Lescuyer, G.
2013. An overview of current knowledge about the impacts of forest management
certification: A proposed framework for its evaluation. Occasional Paper 91. CIFOR,

Bogor, Indonesia.
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LIFE Legal Wood
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. 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.

Preferred by Nature (vroeger NEPCon) is een
internationale non-profitorganisatie die werkt aan
het ondersteunen van beter landbeheer en
zakelijke praktijken die ten goede komen aan
mens, natuur en klimaat in meer dan 100 landen.
We nemen deel aan ontwikkelingsprojecten en
initiatieven die natuurbehoud, duurzaam
landbeheer en verantwoorde handel in bos- en
klimaatimpactproducten over de hele wereld
stimuleren en ondersteunen.
Deze activiteiten variëren van door donoren
gefinancierde, internationale projecten tot
capaciteitsopbouw, demonstratie van nieuwe en
innovatieve benaderingen en zelfgefinancierde
non-profitactiviteiten.
www.preferredbynature.org

| www.eutr.info

