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Perscommuniqué

Illegaal hout op de Belgische markt?

Naar aanleiding van de recente berichtgeving over de procedure die de Europese Commissie heeft
aangespannen tegen België omdat het onvoldoende inspanningen zou doen om de naleving van de
Europese Houtverordening (EUTR) te controleren, wil Fedustria - dat sinds 1.1.2017 de werkzaamheden van de Belgische Federatie van de Houtinvoerhandel heeft overgenomen - het volgende verduidelijken:
•

•

•

Sedert de inwerkingtreding van de EUTR in 2013 nemen de Belgische houtinvoerbedrijven, lid
van de federatie, volop hun verantwoordelijkheid om de legaliteit van de door hen ingevoerde producten te controleren en te garanderen. Dit is voor hen een noodzaak om ook in de
toekomst deze producten te kunnen blijven leveren. Zij werken daartoe samen met andere
betrokken partijen en nemen zelf ook het nodige initiatief;
Het is correct dat in België de voorbije jaren geen intensieve controles werden doorgevoerd.
De federatie is sedert jaren vragende partij om deze verder uit te breiden en we zijn dan ook
verheugd dat begin september nieuwe inspecteurs in dienst zijn gekomen. De conclusie van
Greenpeace dat het systeem niet werkt omdat er tot vandaag geen sancties werden uitgesproken gaat echter meer dan een brug te ver. Integendeel, het toont aan dat de gecontroleerde bedrijven de EUTR-verplichtingen op een goede manier toepassen;
Niet alle hout dat in Antwerpen (of andere havens) wordt ontscheept is bestemd voor de
Belgische markt en wordt in België ingeklaard. De Belgische overheid is enkel verantwoordelijk voor het hout en de houtproducten die effectief in België op de markt worden gebracht
en niet voor hout in transit. Daarvoor zijn de overheden in het land van bestemming bevoegd.

Fedustria en de lidbedrijven-houtinvoerders pleiten voor een open dialoog en samenwerking met
overheden en stakeholders om bij te dragen tot een correcte toepassing van de verplichtingen die
voortvloeien uit de Europese houtverordening.
Tenslotte willen wij, als sectorfederatie van zowel de houtinvoerbedrijven als de houtverwerkende
bedrijven, nogmaals benadrukken er alle belang bij te hebben op een duurzame manier met de bossen om te gaan. Onze toekomst is immers inherent verbonden met de bescherming en de expansie
van bossen. Bovendien draagt duurzaam bosbeheer – inclusief de houtoogst – bij tot een verdere
ontwikkeling van de productielanden. Duurzaam bosbeheer betekent immers dat het bos beheerd
wordt met respect voor milieu, mens en economie. Door een afzetmarkt voor tropisch hout te creeren, wordt er geïnvesteerd in de lokale bevolking en haar economie. Komt de houthandel in tropische gebieden stil te liggen, zal dit grote sociale, economische en ecologische gevolgen hebben. Dit
kan en mag niet het gevolg zijn van EUTR! Integendeel: enkel door samen te werken kunnen we
daadwerkelijk de strijd tegen illegale houtkap aangaan.
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Fedustria is de Belgische federatie van de textiel-, hout- en meubelindustrie. Wij vertegenwoordigen in België
zo’n 1.870 ondernemingen (waarvan meer dan 90 % kmo’s zijn), die samen bijna 38.500 directe jobs creëren en
een omzet halen van 11,5 miljard euro, waarvan ca. 70 % uit export. De textielindustrie is goed voor een omzet
van 6,1 miljard euro met ca. 640 bedrijven en zo’n 19.600 werknemers. De hout- en meubelbedrijven halen een
omzet van 5,4 miljard euro en stellen 18.735 werknemers tewerk in 1.234 bedrijven.

