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FLEGT
Forest Law Enforcement, Governance and Trade
FLEGT is een initiatief van de Europese Unie dat in het leven is geroepen om de illegale houtkap en
handel in illegaal hout tegen te gaan. In 2003 presenteerde de Europese Commissie het FLEGT
Actieplan, wat als doel heeft om (1) de ecologische en sociale schade van ongereguleerde en
illegale houtkap tegen te gaan, (2) de inkomsten uit houthandel voor de vaak arme
producentenlanden te verhogen en (3) te voorkomen dat illegaal (en daarmee vaak goedkoper) hout
duurzaam geproduceerd hout uit de markt drukt. Het actieplan is in 2005 door de Raad van
Landbouwministers van de EU aangenomen.
Het actieplan geldt alleen voor landen waarmee een overeenkomst wordt gesloten. Inmiddels zijn er
6 landen die een Voluntary Partnership Agreement (VPA) met de EU hebben ondertekend: de
Centraal Afrikaanse Republiek, Ghana, Indonesië, Kameroen, Liberia en de Republiek Congo
(Congo-Brazzaville). Met de Democratische Republiek Congo, Ivoorkust, Gabon, Guyana, Honduras,
Laos, Maleisië, Thailand en Vietnam wordt momenteel onderhandeld over een VPA en verder zijn er
11 landen in Azië en Latijns-Amerika die interesse hebben getoond in een VPA. Een aantal EUlidstaten ondersteunt de Europese Commissie bij de onderhandelingen met potentiële FLEGT
partnerlanden. Nederland staat de Europese Commissie bij in de onderhandelingen met Maleisië en
zorgt onder meer voor het verstrekken van financiële ondersteuning en expertise in Maleisië.
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Het FLEGT Actieplan omvat de volgende elementen:
Ondersteuning van FLEGT-partner landen bij het tegengaan van illegale houtkap en
houthandel. Hierbij krijgen deze landen (veelal ontwikkelingslanden of opkomende
economieën) hulp bij het ontwikkelen van beleid en bij het vormgeven van de aanpak
(capacity building).
Bilaterale overeenkomsten tussen de Europese Unie en houtproducerende landen (FLEGTpartner landen) over legaliteit van hout en duurzame en sociaal verantwoorde oogst en
handel van hout.
Een (vrijwillig) licentiesysteem (Voluntary Licensing System, VLS) voor hout uit FLEGTpartner landen, waardoor de Europese Unie zich ervan kan verzekeren dat het ingevoerde
hout conform de wetten van het land van herkomst geoogst en verhandeld is. Hout uit
FLEGT-partner landen zonder vergunning wordt geweerd.
Maatregelen om het gebruik van illegaal hout binnen de Europese Unie te verminderen door:
 EU-lidstaten te stimuleren om zogenaamde Green Public Procurement Policies te
introduceren;
 Private initiatieven in de EU met betrekking tot duurzaam en sociaal verantwoord
ondernemen te stimuleren;
 Banken en financiële instellingen binnen de EU te stimuleren om bij het beoordelen van
investeringen in de bos- en houtsector, criteria voor duurzaam en sociaal verantwoord
ondernemen te hanteren.
Verschillende activiteiten ter promotie van legaal hout.
Het evalueren van bestaande wetgeving en het onderzoeken van additionele juridische
maatregelen in individuele EU-lidstaten om de import van illegaal hout te voorkomen.
De Nederlandse overheid heeft besloten dat hout met een FLEGT-licentie zal worden geaccepteerd
als aantoonbaar legaal hout binnen het duurzaam inkoop beleid van de Nederlandse overheid.
Bovendien voldoet hout voorzien van een FLEGT-licentie aan de eisen van zorgvuldigheid die de
Europese houtverordening stelt ten aanzien van legaliteit. Voor hout met een FLEGT-licentie geldt
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dat er gebruik kan worden gemaakt van de zogenaamde ‘Green Lane’, wat inhoudt dat bedrijven niet
meer apart via een Due Diligence Systeem hoeven aan te tonen dat het hout een legale herkomst
heeft.
Op dit moment (december 2013) is er nog geen hout met een FLEGT-licentie op de markt. In 2014
wordt het eerste hout met een FLEGT licentie verwacht vanuit Indonesië en Ghana.
Milieuorganisaties, zoals Milieudefensie, ICCO en Greenpeace, verwelkomen het FLEGT actieplan,
maar hebben ook kritiek. Zij vinden de effectiviteit van de vrijwillige maatregelen (VPA’s) te beperkt,
onder meer omdat er geen onderhandelingen worden gevoerd met de belangrijke producentlanden
Brazilië en Rusland en doorvoerland China. Zij zijn van mening dat het percentage hout dat wordt
gecontroleerd met VPA’s te klein is om een significante bijdrage te leveren aan het indammen van
de handel in illegaal hout.
Meer info
Europese Commissie, Milieu, natuur en biodiversiteit, bossen:
ec.europa.eu/environment/forests/illegal_logging
FLEGT: www.euflegt.efi.int.
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