
International Panel Products en de Europese Timber Verordening (EUTR) 
 
De Europese Timber Verordening (EUTR) is in werking getreden op 3 Maart 2013. Dit is een 
belangrijke verandering voor alle bedrijven die betrokken zijn met de import van hout en hout 
achtige producten, zoals o.a. multiplex en andere plaatmaterialen gemaakt van hout. Het doel 
van de verordening is ervoor te zorgen dat alle op hout gebaseerde producten die in de EU 
geïmporteerd  worden  geen illegaal gekapt hout bevatten. Het niet naleven van de EUTR kan 
betekenen dat sancties kunnen worden opgelegd, aan de importerende onderneming, zoals 
confiscatie van de goederen  en / of financiële sancties, zoals boetes. 
 
 International Panel Products erkent het belang van de EUTR en stemt in met de doelstellingen van 
de invoering ervan. Als  “eerste hand” importeur van de meeste van onze producten, is het onze 
verantwoordelijkheid om al het nodige te doen voor de  "due diligence" om het risico van de 
import van  illegaal hout te beperken.  
 
Naar onze mening,  is een van de eenvoudigste manieren om te voldoen aan de EUTR, 
gecertificeerd producten zoals FSC ® of PEFC™ te kopen. Deze organisaties zullen al het nodige 
hebben gedaan om te voldoen aan de due diligence. Hoewel gecertificeerde goederen niet 
automatisch voldoen aan de EUTR, is  "due diligence" nodig maar is een veel eenvoudiger proces. 
International Panel Products heeft zowel FSC ® als een PEFC™ chain of custody keurmerken en al 
vele jaren hebben wij zeer grote voorraden van deze gecertificeerde producten. 
 
Daarnaast zijn wij ook een van de ondertekenaars van de Britse Timber Trade Federation (TTF) 
"Responsible Purchasing Policy" sinds 2005, dit is een regeling die vereist dat onze supply chain moet 
worden gecontroleerd. Dit door ons, op een regelmatige basis, aan TTF informatie te verstrekken. 
Deze  wordt dan  gecontroleerd door een TTF benoemde accountant.  
 
Met Track Record Global Ltd. hebben wij een nauwe samenwerking, dit bedrijf is een expert op het 
gebied van milieu "due diligence", dit om ervoor te zorgen dat al onze gegevens up-to-date zijn en 
blijven. Zo kunnen wij blijven voldoen aan de eisen van EUTR. 
 
We hebben  een online database in ontwikkeling, waar binnenkort alle relevante 
productinformatie beschikbaar is om te downloaden. Dit alles betekent dat we ervan overtuigd 
zijn, dat onze klanten zich er van kunnen overtuigen dat International Panel Products  alle 
noodzakelijke maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat de houtproducten welke wij 
importeren volledig voldoen aan de EUTR voorschriften . 
 
Onze klanten moeten een eigen administratie voor in- en verkoop bijhouden van al hun 
houtproducten. Dit komt er simpel op neer: zij moeten administreren van wie men de goederen 
gekocht heeft en aan wie deze goederen verkocht zijn. Maar als ze hebben gekocht van 
International Panel Products,  hoeven ze geen due diligence meer uit te voeren , daar International 
Panel Products dit al heeft gedaan. 
 
Er is een grote hoeveelheid informatie beschikbaar die de details van de EUTR uitleggen. 
Onderstaande treft u een aantal links aan van de meest relevante websites aan voor aanvullende 
informatie:  
http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm 
 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:295:0023:0034:NL:PDF  
 
Indien u nog meer vragen heeft kunt u contact opnemen met: sales@plywooduk.com  
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