
 

 

 

EU Hout Verordening
Wat, wanneer en hoe eraan te voldoen

De EU Hout Verordening nr. 995/2010 werd van kracht in maart 2013. Deze 
verordening verbiedt 'producenten' om illegaal gekapt hout en producten 
afgeleid van dergelijk hout op de Europese markt te brengen en eist dat ze 
'zorgvuldig' te werk gaan om dat te bewijzen. Wanneer de producten op 
de markt zijn, eist de wetgeving dat 'handelaars' van producten registraties 
bijhouden van hun rechtstreekse leveranciers en kopers.

Wat zijn houtproducten?
In onze branche zijn dat voornamelijk 'papier en pulp' producten, inclusief:

•  kartons, dozen, kratten, tassen en papieren verpakkingen

•  handdoeken, reinigingsdoekjes en facial tissues

•  bekers, schotels, platen en borden

•  servetten en tafellakens

•  papier, labels en stickers

Ga voor meer informatie naar:
http://ec.europa.eu/environment/forests/timber-regulation.htm

Uitzonderingen
Deze verordening is niet van toepassing op gebruikt hout en houtproducten die aan het 
einde van hun levenscyclus zijn gekomen en anders weggegooid zouden worden:

• 100% PEFC/FSC gerecycled papier • Gedrukte boeken • Kranten
• Foto's • Manuscripten • Ander drukwerk

Bent u de eerste die het houtproduct op de Europese markt brengt?

Nee JA

U bent HANDELAAR U bent PRODUCENT

Vereisten voor HANDELAARS Vereisten voor PRODUCENTEN

U moet 5 jaar lang registraties bijhouden 
waarin staat wie het hout en de 
houtproducten heeft geleverd en, indien 
van toepassing, aan wie u ze hebt verkocht.

Over het algemeen 
importeert Kimberly-
Clark niet rechtstreeks 
hout of producten 
op basis van hout, 
zoals pulp, om 
hun producten te 
maken. K-C wordt 
dan ook beschouwd 
als HANDELAAR 
volgens de EU Hout 
Verordening

U moet een solide controle systeem 
hebben om het risico te beperken dat het 
hout illegaal wordt gekapt.

Controle systeem bestaat uit 3 
BELANGRIJKE ONDERDELEN:

1.  Informatie

2.  Risicobeoordeling

3.  Risicobeperking

PRODUCENTEN

Moeten werken volgens een 'stelsel 
van zorgvuldigheidseisen' om het 
risico zo veel mogelijk te beperken.
De producent moet bewijzen dat 
het hout of afgeleide producten 
niet van illegaal gekapt hout zijn 
gemaakt.
Het controle systeem moet 
teruggaan naar de oorspronkelijke 
regio van de gebruikte bomen 
en moet regelmatig worden 
geëvalueerd (de aanbevolen 
richtlijn is jaarlijks).



Wat moet u doen?
1.  Bepalen of u Producent of Handelaar bent. Alle klanten die papierproducten van  

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* kopen zijn handelaars.

2.  Bewaar afleverbonnen/facturen 5 jaar lang (zelfs als u de producten gratis hebt gekregen).

3.  Geef de informatie op verzoek aan de bevoegde instanties.

Voor meer informatie over de EU Hout Verordening die van 
kracht werd op 3 maart 2013:

Ga voor meer informatie over de producten van  
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL*  naar: www.kcprofessional.com/nl
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Britse National Measurement 
Office (NMO):
Tel.: 020 8943 7272
http://www.bis.gov.uk/nmo
FSC: http://www.fsc.nl

Confederation of European Paper 
Industries (CEPI)
http://www.cepi.org

Europese Unie
http://www.ec.europa.eu/
environment/forests/
timber_regulation.htm

Waarom kiezen voor  
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 

•  We hebben een Aankoopbeleid voor Vezels sinds 2003.

•  Alle leveranciers van houtvezels die onze pulp leveren in de EU zijn 
gecertificeerd volgens FSC of PEFC.

•  We zijn wereldwijd lid van het Global Forest & Trade Network van het 
Wereld Natuur Fonds en brengen jaarlijks verslag uit over het land van 
herkomst, belangrijke boomsoorten en de legaliteit van het geleverde 
hout in de pulp die we gebruiken voor onze productie. Deze gegevens 
worden geverifieerd door derden.

•  We begrijpen de problemen met de aanvoer van houtvezels uit 
Indonesië en tot deze problemen zijn opgelost, zullen we geen 
houtvezels aankopen bij leveranciers in Indonesië.


