”Verslag EU-TR 2013 workshop”

Op de EU‐TR FLEGT/VPA workshop (Vianen, 26‐09‐12) hebben 22 organisaties enthousiast en
geïnspireerd deelgenomen aan een compact, praktisch en informeel opgezet programma. Onder de
deelnemers
elnemers bevonden zich 4 Belgische houtbedrijven die eveneens op zoek waren naar meer
kennis omtrent de komende Europese Hout Verordening 995/2010, effectief wordend 03‐03‐2013.
De conclusie lijkt meer dan gerechtvaardigd, dat er onder de deelnemende bedrijven veel aandacht
en vooral zorg is om wat de nieuwe EU‐TR maatregel daadwerkelijk gaat betekenen voor de
diverse organisaties in de bedrijfsvoering. Dit was duidelijk te merken aan de reacties op de
presentaties van a.) Meriam Wortel, NVWA , b.) Alko Afman, SGS en c.) Ted Wiegman, Symaco. Een
korte impressie van de presentaties:
a. NVWA (Toezichthoudende Organisatie i.o.)
De NVWA wordt de nieuwe Toezichthoudende Organisatie. Dit was al verwacht en bekend, doch
dient nog te worden geratificeerd door een AMvB. In België wordt dit de Controlerende Autoriteit
Diverse partner “bronlanden” hebben het systeem om de noodzakelijke FLEGT/VPA ”Permit code”
af te leveren niet op tijd op orde, laat staan gereed.
Agenten, importeurs, handelaren worden allen als Marktdeelnemer aangemerkt, wanneer zij
eigenaar zijn/worden van het hout en dit als eerste daadwerkelijk plaatsen op de Interne EU
markt. Daarmee passeren zij de EU douanegrens en vallen importen onder de EU‐TR. Daarvoor
dienen bedrijven registratie te doen van zowel de eerste “legale” inkoopbron alsmede de eerste
verkoopbron. En daarbij aan te tonen dat er geen “illegaal” product wordt ingevoerd. Ingevoerd
hout in opslag op douaneterrein, dus vóór doorvoer naar een vervolgland, wordt daarbij
aangemerkt als zijnde nog niet geïmporteerd.
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen hout dat wordt geïmporteerd vanuit bij FLEGT
aangesloten VPA bronlanden en niet bij FLEGT aangesloten bronlanden. Voor import uit “overige”
bronlanden is het eveneens verplicht een afdoende Due Diligence Systeem (DDS) op te zetten. Met
de eis dit jaarlijks up‐to‐date houden.
Hout, als vermeld in bijlage I douanegoederen codelijst (zie 995/2010), dat wordt aangevoerd
vanuit aangesloten FLEGT/VPA landen (13 bronlanden) moet per 03‐03‐2013 zijn voorzien van
een z.g. VPA code. Echter juist door de implementatie vertraging in de bronlanden, zal na 03‐03‐
2013 enige verwarring ontstaan aangezien veel van deze partnerlanden nog niet klaar zijn om deze
“green lane” permit‐ of licentiecode ook daadwerkelijk te verschaffen. Ook in de EU zelf is er nog
geen
geen sprake van eenduidigheid. Doch dit houdt niet in dat verplichtingen t.a.v. de EU‐TR eisen
kunnen worden opgeschort.

(vervolg verslag ET‐TR 2013 Workshop)
Integendeel, aanvullend onderzoek in de vorm van een risicobeoordeling of risicobeperkende
(mitigerende) maatregelen, alsook een gedegen “bron” rapportage moet dienen als aanvullend
bewijs, dat er al het mogelijke is gedaan om illegale import tegen te gaan. Tegelijkertijd werd
tijdens de workshop vastgesteld dat de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid bij de
aanbiedende partij (als 1e marktdeelnemer), om het “bewijs “ te leveren op “legale houtimport”,
onverminderd van kracht blijft.
Er werd twijfel weggenomen aangaande mogelijke administratieve vertragingen bij import
wanneer een bronland niet gereed is voor het verstrekken van een VPA Code. Zonder een VPA
blijven de bestaande documenten actueel en van toepassing. Achteraf kan/wordt er gecontroleerd
of diverse papieren en bewijsstukken in overeenstemming zijn/waren met de nieuwe wetgeving.
De desbetreffende 1e marktdeelnemer blijft daarvoor verantwoordelijk. Dit geldt voor partijen die
zowel vóór als na 03‐03‐2013 binnenkomen. Grofweg zijn er drie mogelijkheden. Zie hiervoor
verder de sheets van NVWA presentatie (bijgaand PDF format). Naar uitgesproken verwachting
komt de NVWA in november met vervolg informatie.
b. SGS (Monitoring Organisatie i.o.)
b. Een Chain of Custody van FSC, PEFC alsook Keurhout CoC creeërt nog geen “Green Lane”.
Aanvulling van scope (resp. FSC Controlled Wood, PEFC DDS en Keurhout Legaal DDS) is
noodzakelijk om “veilig” onder de EU‐TR 2013 te blijven importeren. Dit geldt vanzelfsprekend nog
eens extra voor al het hout dat niet onder de CoC valt. Een gedegen productenonderzoek en
onderscheid daarin is evident. Niet onder de CoC vallend hout is “de rest”, en wat er onder deze rest
wordt verstaan blijkt in de praktijk niet altijd voldoende duidelijk, laat staan bekend. Onvoldoende
claimvermelding op de factuur of ontoereikende dekking van de Scope CoC is daar mede debet aan.
Kortom, diverse punten aangaande de komende EU TR 2013 behoeven meer duidelijkheid. Vooral
ook voor de bedrijven die al een FSC of PEFC CoC hebben. De meeste CoC deelnemers, handelaren,
importeurs én agenten zijn als 1e marktdeelnemer en verantwoordelijk voor gedegen (hout) bron
onderzoek. Stilaan kwam tijdens de workshop naar voren dat CoC gecertificeerde bedrijven een
aanvullend FSC Controlled Wood, PEFC DDS of nog een apart DDS systeem nodig hebben om te
kunnen voldoen aan de EU verplichting. Zie verder de bijgaande SGS presentatie (PDF format).
SGS biedt binnenkort extra training aan. Zij gaan tevens op als Monitoring Organisatie (MO).
c. Symaco (Monitoring organisatie i.o)
Resumerende een presentatie met het oog op uitvoering van de EU‐TR en het uitvoeren van een
DDS. Behoud van Bossen (de oorzaak), de EU‐TR FLEGT/VPA (het gevolg) vraagt van
importerende organisaties om dieper na te denken over de bron van “aanvoer” Het vergt
verdergaande maatregelen op controle van producenten/exporteurs in de bronlanden Dit laatste
vergt: uitvoering.

(vervolg verslag ET‐TR 2013 Workshop)
Zowel administratief als fysiek. Een goed opgezet Due Diligence Systeem helpt mee risico’s te
nivelleren. Zodat aan de plicht aangaande de EU wetgeving (03‐03‐2013) wordt voldaan, om een
afdoende “Stelsel van Zorgvuldigheidseisen” op te zetten. In de praktijk blijkt dat aangesloten
FLEGT/VPA landen nog niet gereed zijn, doch dit ontslaat de 1e Marktdeelnemers niet van de
verplichting bewijsvoering te leveren aangaande legaliteit en waar nodig, nu al risicobeperkende
maatregelen door te voeren om zo op tijd gereed te zijn. wanneer een partij hout, onder de nieuwe
regeling vallende, in de haven wordt aangevoerd.
Tijdens de workshop zijn enkele opmerkelijke zaken concreet duidelijk geworden:
1. Alleen een CoC is onvoldoende om te voldoen aan de EU‐TR 2013. Hierdoor wordt een
aanvullend DDS systeem noodzakelijk geacht.
2. Indonesië, Kameroen en Ghana blijken op het gebied van de VPA permit de meeste progressie te
hebben gemaakt. Niettemin is er nog geen enkele VPA geratificeerd en operationeel.
3. Zolang er niet daadwerkelijk wordt ingevoerd (transito), blijkt controle op de EU‐TR niet van
toepassing. Een agent als “marktdriver” richting handelaar zit daarom in een precaire situatie.
4. Een DDS geldt voor alle bron‐ en productielanden van buiten Europa. Dus ook voor o.a. China,
Vietnam, die vaak alleen produceren. Desondanks blijft het risico voor ondernemers van kracht.
5. Positie Internetplatforms als “marktdriver” voor niet legaal geregistreerd hout is discutabel,
doch blijft onveranderd.
Tijdens het dialoog en onder de borrel bleek nog eens dat menig bedrijf verwacht dat er door de
EU‐TR Verordening in de markt een hogere (prijs)bodem zal ontstaan voor diverse producten (o.a.
Non‐Komo gevingerlast kozijnhout, Bangkirai decking, Meranti, Tuinmeubelen. Daarnaast wordt er
een verdergaande uitschakelingtendens onder producenten, agenten en importeurs voorzien, die
zich niet bijtijds conformeren aan de Verordening. Anderzijds is menig bedrijf nog niet klaar voor
de EU‐TR, waardoor diverse deelnemers zich gesterkt voelen in behoud van eigen marktaandeel.
Symaco, als CoC GroepsManager voor FSC, PEFC (i.o) en Keurhout, begeleidt 47 bedrijven.
Inmiddels worden er nog eens 7 bedrijven ondersteunt in het DDS implementatie proces met een
set van documenten en gaat op als Monitoring Organisatie. Zodra Symaco door de EU Commissie is
geaccepteerd zal er een volgende bijeenkomst worden georganiseerd. De deelnemers aan de
workshop ontvangen:
a. FLEGT/VPA en EU‐TR 2013 informatieve en relevante links naar diverse websites.
b. Timber Pass (PDF in het Engels) voor informatie richting leveranciers in bronlanden.
c. Verslag plus PDF van de 3 presentaties (verslag ex. presentaties wordt breder verspreid)
d. Deelnemerslijst met aanwezige personen.
Symaco, Ted Wiegman
Lisse, 1 oktober 2012

