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Illegale  
houthandel:   
België is laks!

“Happy birthday to you”, Europese Houtverordening 
(EUTR)! Twee jaar geleden (in maart 2013) trad deze 
nieuwe Europese wet in werking. Reden om te feesten? 
Niet echt… Want hoewel Europa met de EUTR eindelijk 
over een specifiek instrument beschikt om de illegale 
houthandel tegen te gaan, heeft ons land de voorbije 25 
maanden gekozen voor een lakse handhaving. 

Greenpeace heeft verschillende cases van invoer van 
verdacht en illegaal hout onder de aandacht gebracht, 
maar van een strikte toepassing van de EUTR door 
de bevoegde overheid in België is nog niets in huis 
gekomen. Een verontrustende vaststelling. Dit jaar 
wordt deze wet voor het eerst geëvalueerd, België moet 
uiterlijk op 30 april verslag uitbrengen bij de Europese 
Commissie.

Wat zal het oordeel zijn? Is ons land een goede leerling 
in de toepassing van de EUTR? Greenpeace heeft de 
Belgische inspanningen alvast zelf geëvalueerd. Hiervoor 
heeft het een aantal sleuteldata in een tijdlijn gezet en de 
verantwoordelijkheden die de verordening de overheid 
opdraagt, vergeleken met de praktijk. Ter gelegenheid 
van de tweede verjaardag van de verordening had 
de milieuorganisatie graag betere cijfers gezien voor 
België…

Tweede verjaardag van de Europese Houtverordening

Inleiding

© Pierre Baelen / Greenpeace 
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Tijdlijn: de EUTR in België

3 maart 2013: de EUTR treedt in werking. Greenpeace verwelkomt de wet en dringt 
er bij de Belgische overheid op aan om de nodige middelen vrij te maken en controles te 
organiseren in de houtsector.

24 april 2013: honderden kubieke meters illegaal wengéhout, afkomstig van het Libanees-
Congolese houtkapbedrijf Bakri Bois Corporation, worden in de haven van Antwerpen 
geleverd voor een Zwitserse houthandelaar.

26 april 2013: Greenpeace informeert de FOD Leefmilieu over deze lading. Van april tot 
juni worden 41 stammen ongehinderd naar Duitsland en Italië vervoerd.

1 juli 2013: Greenpeace voert actie in Tsjechië waar een deel van de lading wengéhout 
werd teruggevonden. Eindelijk reageert de FOD Leefmilieu: ze laat de lading in Antwerpen 
blokkeren en neemt contact op met de Congolese overheid.

24 juli 2013: de laatste 20 stammen wengéhout worden vrijgegeven en naar Duitsland 
vervoerd. 11 bundels verzaagd hout blijven achter in de haven van Antwerpen.

29 juli 2013: de FOD Leefmilieu informeert de Duitse en Italiaanse collega’s. De Duitse 
overheid blokkeert onmiddellijk de lading hout en start een onderzoek. Daaruit zal blijken dat 
de certificaten die de ‘legaliteit’ van het hout moeten aantonen, vervalst waren. Een deel van 
het hout wordt in november in beslag genomen.

23 december 2013: bijna tien maanden nadat de EUTR van kracht werd, dient de 
regering bij de Kamer van Volksvertegenwoordigers het wetsontwerp in dat de sancties voor 
inbreuken op de verordening regelt.

15 mei 2014: Greenpeace publiceert het rapport The Amazon’s Silent Crisis. Daarin 
wordt aan de hand van verschillende cases het hoge risico op illegaal gekapt hout uit het 
Braziliaans Amazonewoud aangekaart. De Belgische houtimporteurs en de FOD Leefmilieu 
worden ingelicht.

17 juni 2014: vijftien maanden na de inwerkingtreding van de EUTR, wordt de wet die de 
sancties voor inbreuken vastlegt, in februari aangenomen door de Kamer, gepubliceerd in 
het Belgisch Staatsblad.

Augustus - september 2014: Greenpeace plaatst verborgen GPS-trackers op 
vrachtwagens die hout transporteren in het Braziliaanse Amazonewoud. Talrijke ritten tussen 
illegale houthakkerskampen diep in het bos en de zagerijen in de buurt van Santarém, 
waaronder Rainbow Trading, worden in kaart gebracht. 

15 oktober 2014: Greenpeace publiceert The Amazon’s Silent Crisis: Night Terrors en 
waarschuwt de FOD Leefmilieu dat hout van Rainbow Trading geleverd wordt aan Belgische 
houthandelaars. 

11 november 2014: een inspectie van Rainbow Trading door de Braziliaanse autoriteiten 
bevestigt de betrokkenheid van de zagerij bij de handel in illegaal hout en het witwassen 
ervan met officiële documenten en fraude.

13 november 2014: de FOD Leefmilieu laat via een persbericht weten dat, in afwachting 
van de resultaten van een onderzoek, zes containers met Braziliaans hout werden 
geblokkeerd in Antwerpen.

23 december 2014: de FOD Leefmilieu ontvangt een “algemeen” antwoord van de 
Braziliaanse overheid zonder verwijzing naar het hout dat in de haven van Antwerpen werd 
geblokkeerd. Greenpeace dient een klacht in bij de procureur van Antwerpen.

14 januari 2015: de FOD Leefmilieu geeft toestemming om het geblokkeerde hout op de 
markt te brengen. Ondanks het feit dat het om hout met een hoog risico op illegaliteit gaat, 
wordt opnieuw geen enkele importeur gestraft.

2013

2014

2015
Meer details over deze case studies vindt u hier  
(pagina 7 tot 10).

© Daniel Beltrà / Greenpeace 

© Ibra Ibrahimovia / Greenpeace 

© Pierre Baelen / Greenpeace 

© Bas Beentjes / Greenpeace 

http://www.greenpeace.org/belgium/Global/belgium/report/2015/GP_WWF_briefing_EUTR_NL.pdf
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DOELSTELLING 1: Het op de markt brengen 
van illegaal gekapt hout (en afgeleide producten) 
bestraffen.  

+  De bevoegde Belgische autoriteit heeft 
verschillende ladingen verdacht hout tijdelijk 
geblokkeerd en een onderzoek gestart.

—  In het geval van het Congolese hout van de Bakri 
Bois Corporation, werd toestemming gegeven 
om illegaal gekapt hout op de markt te brengen. 
Uiteindelijk werd slechts één lot van deze lading in 
beslag genomen door de Duitse overheid. 

—  De bevoegde Belgische autoriteit heeft in geen 
enkel geval de in de wet voorziene sancties 
opgelegd.

DOELSTELLING 2: Wanneer een risico op 
illegaal hout wordt vastgesteld, waakt de bevoegde 
autoriteit erover dat bedrijven maatregelen nemen 
om ervoor te zorgen dat het risico dat illegaal 
gekapt hout (en afgeleide producten) op de markt 
komt, verwaarloosbaar is.

—  Er werd toestemming gegeven om hout uit het 
Braziliaanse Amazonewoud (afkomstig van de 
zagerij Rainbow Trading) op de markt te brengen 
terwijl het risico allesbehalve verwaarloosbaar was 
– en bovendien gekend was door de invoerders.

—  De bevoegde Belgische autoriteit aanvaardt dat 
invoerders zich beperken tot het voorleggen van 
officiële documenten, zelfs in het geval van landen 
zoals Brazilië of Congo, waar helemaal deze 
documenten geen garantie bieden voor de legale 
oorsprong van een lading hout. 

—  In het geval van Rainbow Trading heeft de 
bevoegde autoriteit enkel vragen gesteld aan 
de Braziliaanse autoriteiten, in plaats van het 
ontoereikende zorgvuldigheidsstelsel van de 
Belgische invoerders te beoordelen. 

DOELSTELLING 3: De bevoegde autoriteit 
voert controles uit om na te gaan of bedrijven de 
bepalingen van de EUTR respecteren.

+  De bevoegde Belgische autoriteit heeft het 
zorgvuldigheidssysteem (due diligence) van 
bepaalde bedrijven gecontroleerd.

—  Sinds 2013 werd het zorgvuldigheidssysteem van 
slechts drie bedrijven gecontroleerd. 

—  De manier waarop het zorgvuldigheidssysteem 
wordt geëvalueerd, is niet transparant.

DOELSTELLING 4: De bevoegde autoriteit werkt 
samen met haar collega’s in het buitenland en met 
de Europese Commissie om te garanderen dat de 
EUTR wordt toegepast.

+  De bevoegde Belgische autoriteit neemt regelmatig 
deel aan consultatievergaderingen en seminaries 
over de toepassing van de Europese houtwet.

—  In het geval van de Bakri Bois Corporation heeft 
de bevoegde Belgische autoriteit drie maanden 
gewacht vooraleer ze haar collega’s in de andere 
lidstaten officieel op de hoogte bracht van de 
bestemming van het hout.

DOELSTELLING 5: Bij inbreuken worden 
doeltreffende, afschrikkende en evenredige 
sancties opgelegd, waaronder boetes en/of de 
intrekking (of schorsing) van de vergunning van het 
bedrijf.

+  De Belgische wet maakt doeltreffende, 
afschrikkende en evenredige sancties mogelijk.

—  Er werden de voorbije twee jaar in België 
verschillende gevallen vastgesteld waarbij verdacht 
hout met een hoog risico op illegaliteit werd 
ingevoerd, maar de bevoegde Belgische autoriteit 
heeft hiervoor geen enkele sanctie opgelegd.

Vijf doelstellingen…  
die België niet haalt 
Deze niet-exhaustieve tijdlijn toont duidelijk aan dat België meermaals de kans heeft gehad om de Europese houtwet 
strikt toe te passen… zonder ze te grijpen! Bij het toekennen van de scores voor de belangrijkste doelstellingen van de 
Europese wet kunnen we dus niet anders dan streng zijn. De doelstellingen op een rij: 
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Gepubliceerd in april 2015 door vzw Greenpeace Belgium, Haachtsesteenweg 159, 1030 Brussel. www.greenpeace.be

Tenzij het tevreden is met een dergelijk middelmatig 
rapport, moet België de leerfase snel afsluiten, wil 
het effectief bijdragen aan de strijd tegen de illegale 
houtkap. Naar schatting 130.000 km2 bos gaat jaarlijks 
verloren, dat is vier keer het Belgisch grondgebied! 
Bovendien gebeurt 50% van de omzetting van bossen in 
landbouwgrond illegaal, met als gevolg een rampzalige 
impact op het milieu, maar ook sociale conflicten, geweld 
en schendingen van de mensenrechten in de landen van 
oorsprong.

Minister Marghem heeft al toegegeven dat de 
handhaving van de Europese houtwet in België 
effectiever zou kunnen en heeft aangekondigd te zullen 
samenwerken met de administratie om deze doelstelling 
te bereiken. Ambitie en verantwoordelijkheid moeten 
hierbij centraal staan. Greenpeace vraagt dat de minister 
een actieplan met een duidelijke timing opstelt voor de 

strijd tegen illegaal hout en ervoor zorgt dat de bevoegde 
autoriteit:

•  de zorgvuldigheidssystemen van de Belgische 
houtbedrijven systematisch en geregeld controleert;

•  grondig nagaat of de Belgische importeurs het 
zorgvuldigheidsbeginsel naleven, om ervoor te 
zorgen dat het risico dat illegaal gekapt hout op de 
markt komt, verwaarloosbaar is;

•  doeltreffende en afschrikkende sancties oplegt voor 
elke vastgestelde inbreuk;

•  rekening houdt met de mogelijkheid dat hout met 
officiële documenten toch illegaal kan zijn en dat deze 
documenten voor bepaalde landen dus niet volstaan 
in het kader van een zorgvuldigheidsstelsel.

Besluiten en 
aanbevelingen

Onze volledige lijst van aanbevelingen vindt u hier (pagina 10 tot 12).

© Karla Gachet / Panos / Greenpeace 

http://www.greenpeace.org/belgium/Global/belgium/report/2015/GP_WWF_briefing_EUTR_NL.pdf
http://www.greenpeace.be

