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De EU Houtverordening verplicht de marktdeelnemers(=operators),

zij die hout of daarvan afgeleide producten als eerste op de EU

markt introduceren( importeren = inklaren) zoals Wijma, om een

zorgvuldigheidssysteem (Due Diligence DDS) te hanteren om zo het

risico te minimaliseren dat er illegaal hout of hiervan afgeleide

producten op de markt worden gebracht.

Wijma heeft een inmiddels werkzaam Due Diligence systeem in haar

bedrijf. 

De producten met een FLEGT of CITES licentie worden automatisch

geacht te voldoen aan de verordening ( zogenaamde "Green Lane").

Certificaten zoals FSC, PEFC, OLB, VLC, LHV etc. zitten niet officieel in

de "Green Lane", echter bieden wél bijna alle nodige elementen om

vlot te kunnen voldoen aan de wetgeving.

FSC, VLC en LHV voldoen inmiddels aan de vereisten van de EUTR (en

andere legaliteitswetgeving zoals bv Lacey Act in de VS) en zijn

daarmee EUTR proof voor de operator.
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Bedrijven verderop in de handelsketen, de zogenaamde handelaren

(traders) en verbruikers, de klanten van Wijma, hebben enkel de

verplichting om systematisch bij te houden wat ze van welke

leverancier gekocht hebben en aan wie dit verkocht werd. (M.a.w.

een soort van traceerbaarheidssysteem).
Het keurmerk voor

goed bosbeheer

Hout met een

FSC keurmerk

is afkomstig

uit goed

beheerde

bossen. Bij

goed

bosbeheer moet

worden voldaan aan de

hoogste eisen op

sociaal,

milieuvriendelijk en

economisch gebied.
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Abachi
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