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▼B
VERORDENING (EG) Nr. 2173/2005 VAN DE RAAD
van 20 december 2005
inzake de opzet van een FLEGT-vergunningensysteem voor de
invoer van hout in de Europese Gemeenschap
HOOFDSTUK I
ONDERWERP EN DEFINITIES

Artikel 1
1.
In deze verordening wordt ter uitvoering van het FLEGT-vergun
ningensysteem een communautaire regeling vastgesteld betreffende de
invoer van bepaalde houtproducten.
2.
Het vergunningensysteem wordt uitgevoerd door middel van vrij
willige partnerschapsovereenkomsten met houtproducerende landen.
3.
Deze verordening is van toepassing op de invoer van in de bij
lagen II en III vermelde houtproducten uit in bijlage I vermelde part
nerlanden.

Artikel 2
Voor de toepassing van deze verordening gelden de volgende definities:
1) „vergunningensysteem voor wetshandhaving, governance en handel
in de bosbouw” (hierna „FLEGT-vergunningensysteem” genoemd):
het afgeven van vergunningen voor houtproducten die door part
nerlanden naar de Europese Gemeenschap worden uitgevoerd en
het toepassen van het systeem in de Europese Gemeenschap, in
het bijzonder de bepalingen betreffende grenscontroles;
2) „partnerland”: in bijlage I vermelde staat of regionale organisatie,
die een FLEGT-partnerschapsovereenkomst is aangegaan;
3) „partnerschapsovereenkomst”: overeenkomst tussen de Europese
Gemeenschap en een partnerland waarbij de Europese Gemeen
schap en de partnerlanden zich ertoe verbinden samen te werken
ter ondersteuning van het FLEGT-actieplan en het FLEGT-vergun
ningensysteem toe te passen;
4) „regionale organisatie”: in bijlage I vermelde organisatie bestaande
uit soevereine staten, die aan die organisatie bevoegdheden hebben
overgedragen, waardoor deze namens hen betreffende aangelegen
heden die onder het FLEGT-vergunningensysteem vallen een part
nerschapsovereenkomst kan aangaan;
5) „FLEGT-vergunning”: een tegen vervalsing en geknoei bestand
controleerbaar en gestandaardiseerd document, dat betrekking heeft
op een bepaalde zending of een marktdeelnemer, en waarin voor
een zending wordt aangegeven dat deze in overeenstemming is met
de vereisten van het FLEGT-vergunningensysteem, en dat is afge
geven en geldig verklaard door de vergunningverlenende autoriteit
van een partnerland. Al naargelang de situatie kunnen systemen
voor de afgifte, de vastlegging en de verzending gebruikmaken
van papieren vergunningen dan wel elektronische middelen;
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▼B
6) „marktdeelnemer”: een particuliere of publieke partij die werkzaam
is in de bosbouw of in de verwerking van of de handel in hout
producten;
7) „vergunningverlenende autoriteit(en)”: de door een partnerland aan
gewezen autoriteit(en) die de FLEGT-vergunningen afgeeft/afgeven
en geldig verklaart/verklaren;
8) „bevoegde autoriteit(en)”: de door de EU-lidstaten aangewezen au
toriteit(en) die de FLEGT-vergunningen controleert/controleren;
9) „houtproducten”: de in de bijlagen II en III vermelde producten,
waarop het FLEGT-vergunningensysteem van toepassing is, en die
bij invoer in de Gemeenschap niet kunnen worden aangemerkt als
„goederen waaraan elk handelskarakter vreemd is” in de zin van
artikel 1, punt 6, van Verordening (EEG) nr. 2454/93 van 2 juli
1993 houdende vaststelling van enkele bepalingen ter uitvoering
van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de Raad tot vaststelling
van het communautair douanewetboek (1);
10) „legaal geproduceerd hout”: houtproducten die vervaardigd zijn van
legaal gekapt binnenlands hout of van hout dat legaal in een part
nerland is ingevoerd overeenkomstig de nationale wetgeving van
dat partnerland, waarnaar in de desbetreffende partnerschapsover
eenkomst wordt verwezen;
11) „invoer”: het in het vrije verkeer brengen van houtproducten zoals
bedoeld in artikel 79 van Verordening (EEG) nr. 2913/92 van de
Raad van 12 oktober 1992, tot vaststelling van het communautair
douanewetboek (2);
12) „zending”: een zending houtproducten;
13) „uitvoer”: het feit dat houtproducten ergens het geografische grond
gebied van een partnerland fysiek verlaten en naar de Europese
Gemeenschap worden overgebracht;
14) „toezicht door derden”: een systeem waarmee een organisatie, die
onafhankelijk is van de overheid en de bosbouw- en houtsector van
een partnerland, toezicht houdt op en verslag uitbrengt over de
werking van het FLEGT-vergunningensysteem.

HOOFDSTUK II
VERGUNNINGENSYSTEEM

Artikel 3
1.
Het FLEGT-vergunningensysteem geldt alleen voor de invoer van
uit deelnemende partnerlanden.
2.
In iedere partnerschapsovereenkomst wordt een tijdslijn voor de
uitvoering van de bij de overeenkomst gedane toezeggingen vastgelegd.
(1) PB L 253 van 11.10.1993, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Ver
ordening (EG) nr. 883/2005 (PB L 148 van 11.6.2005, blz. 5).
(2) PB L 302 van 19.10.1992, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij Ver
ordening (EG) nr. 648/2005 van het Europees Parlement en de Raad
(PB L 117 van 4.5.2005, blz. 13).
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Artikel 4
1.
Invoer in de Gemeenschap van houtproducten die uit partnerlan
den worden uitgevoerd is verboden tenzij de lading voorzien is van een
FLEGT-vergunning.
▼M1
2.
Om de noodzakelijke waarborgen te bieden ten aanzien van de
legaliteit van de betrokken houtproducten, beoordeelt de Commissie
bestaande systemen die de legaliteit en de betrouwbare traceerbaarheid
van uit partnerlanden ingevoerde houtproducten garanderen, en stelt zij
uitvoeringshandelingen ter goedkeuring daarvan vast. Die uitvoerings
handelingen worden vastgesteld volgens de in artikel 11, lid 3, bedoelde
onderzoeksprocedure.
De door de Commissie goedgekeurde systemen kunnen als uitgangspunt
dienen voor een FLEGT-vergunning.
3.
Houtproducten van de soorten die zijn vermeld in de bijlagen A, B
en C bij Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad (1) zijn vrijgesteld
van de in lid 1 van dit artikel vastgestelde vereiste.
De Commissie evalueert die vrijstelling, rekening houdend met de
marktontwikkelingen en de bij de tenuitvoerlegging van deze verorde
ning opgedane ervaringen, doet verslag van haar bevindingen aan het
Europees Parlement en aan de Raad en legt, in voorkomend geval, een
passend wetgevingsvoorstel voor.
▼B
Artikel 5
1.
De FLEGT vergunning met betrekking tot een zending zal be
schikbaar worden gesteld aan de bevoegde autoriteit samen met de
douaneverklaring ten behoeve van het in het vrije verkeer brengen
van desbetreffende zending. De bevoegde autoriteiten bewaren een af
schrift van de originele FLEGT-vergunning, op papier of in elektro
nische vorm, evenals de bijbehorende douaneaangifte.
Invoer van houtproducten met een aan een marktdeelnemer afgegeven
FLEGT-vergunning is toegestaan zolang de vergunning van deze markt
deelnemer geldig is.
2.
De bevoegde autoriteiten bieden de Commissie, of de door haar
aangewezen personen of instanties, toegang tot de relevante documenten
en gegevens, mochten zich problemen voordoen die de goede werking
van het FLEGT-vergunningensysteem belemmeren.
3.
De bevoegde autoriteiten bieden door de partnerlanden aange
wezen personen of instanties die verantwoordelijk zijn voor het toezicht
door derden op het FLEGT-vergunningensysteem toegang tot de rele
vante documenten en gegevens tenzij deze informatie krachtens de na
tionale wetgeving niet mag worden verstrekt.
(1) Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de
bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op
het desbetreffende handelsverkeer (PB L 61 van 3.3.1997, blz. 1).
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4.
De bevoegde autoriteiten beslissen op grond van een risicoanalyse
over de eventuele noodzaak tot verdere controle van de lading.

5.
In geval van twijfel over de geldigheid van de vergunning kunnen
de bevoegde autoriteiten de vergunningverlenende autoriteiten om bij
komende verificatie en nadere inlichtingen vragen, zoals bepaald in de
partnerschapsovereenkomst met het land van uitvoer.

6.
De lidstaten kunnen heffingen instellen ter dekking van de uitga
ven voor officiële stukken die door de bevoegde autoriteiten ten be
hoeve van de controles uit hoofde van dit artikel worden opgesteld.

7.
De douaneautoriteiten kunnen het vrijgeven van houtproducten
opschorten of deze producten vasthouden indien uit informatie blijkt
dat de vergunning mogelijk niet geldig is. De kosten die worden ge
maakt tijdens de verificatie zijn voor rekening van de invoerder, tenzij
de lidstaat anders beslist.

8.
Iedere lidstaat bepaalt welke sancties van toepassing zijn bij over
treding van het bepaalde in deze verordening. Deze sancties moeten
doeltreffend, evenredig en afschrikkend zijn.

▼M1
9.
Om eenvormige voorwaarden te waarborgen voor de uitvoering
van dit artikel, stelt de Commissie, door middel van uitvoeringshan
delingen, de procedureregelingen en standaarddocumenten, met inbegrip
van de eventuele media hiervoor, vast. Die uitvoeringshandelingen wor
den volgens de in artikel 11, lid 3, bedoelde onderzoeksprocedure vast
gesteld.

▼B
Artikel 6
1.
Wanneer de bevoegde autoriteiten vaststellen dat niet is voldaan
aan de in artikel 4, lid 1, genoemde voorwaarde, handelen zij overeen
komstig de geldende nationale wetgeving.

2.
De lidstaten stellen de Commissie in kennis van alle inlichtingen
waaruit kan blijken dat het bepaalde in deze verordening niet volledig
wordt dan wel werd nageleefd.

Artikel 7
1.
De lidstaten wijzen de bevoegde autoriteiten aan voor de uitvoe
ring van deze verordening en voor contacten met de Commissie.

2.
De Commissie bezorgt alle bevoegde autoriteiten van de lidstaten
een lijst met de namen en andere relevante gegevens van de door de
partnerlanden aangewezen vergunningverlenende autoriteiten, gewaar
merkte voorbeelden van de stempels en handtekeningen ten bewijze
van de legale afgifte van een vergunning, en alle andere relevante
informatie die zij ontvangt met betrekking tot de vergunningen.
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Artikel 8
1.
De lidstaten zijn verplicht jaarlijks, uiterlijk op 30 april, een ver
slag in te dienen over het vorige jaar (januari tot en met december),
waarin het volgende wordt opgenomen:
a) de hoeveelheden houtproducten die, in het kader van het FLEGTvergunningensysteem in de lidstaat zijn ingevoerd, ingedeeld volgens
de in de bijlagen II en III, vermelde posten van het geharmoniseerd
systeem per partnerland;
b) het aantal overgelegde FLEGT-vergunningen, ingedeeld volgens de
in de bijlagen II en III, vermelde posten van het Geharmoniseerd
systeem en per partnerland;
c) het aantal gevallen en de hoeveelheden houtproducten waarop arti
kel 6, lid 1, is toegepast.
2.
De Commissie zal richtlijnen vaststellen voor de manier waarop
dit verslag moet worden opgesteld om het toezicht op het FLEGT-ver
gunningensysteem te vergemakkelijken.
3.
De Commissie dient jaarlijks uiterlijk op 30 juni een synthesever
slag in, dat gebaseerd is op de gegevens die de lidstaten voor het vorige
kalenderjaar hebben verstrekt en dat verspreid wordt conform Verorde
ning (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van
30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het
Europees Parlement, de Raad en de Commissie (1).

HOOFDSTUK III
ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 9
Twee jaar na de inwerkingtreding van de eerste partnerschapsovereen
komst legt de Commissie de Raad een verslag voor over de toepassing
van deze verordening; dit verslag is met name gebaseerd op de in
artikel 8, lid 3, bedoelde syntheseverslagen en op de evaluatie van de
partnerschapsovereenkomsten. Het verslag gaat, voorzover nodig, ver
gezeld van voorstellen voor verbetering.
▼M1
Artikel 10
1.
De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 11 bis ge
delegeerde handelingen vast te stellen om de in bijlage I vastgestelde
lijst van partnerlanden en de door hen aangewezen vergunningver
lenende autoriteiten te wijzigen.
2.
De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 11 bis ge
delegeerde handelingen vast te stellen om de in bijlage II vastgestelde
lijst van houtproducten waarvoor het FLEGT-vergunningensysteem
geldt, te wijzigen. Bij het vaststellen van die wijzigingen houdt de
Commissie rekening met de uitvoering van de FLEGT-partnerschaps
overeenkomsten. Deze wijzigingen betreffen goederencodes op het ni
veau van viercijferige posten of zescijferige subposten van de dan gel
dende versie van bijlage I bij het geharmoniseerd systeem inzake de
omschrijving en de codering van goederen.
(1) PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43.
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3.
De Commissie is bevoegd om overeenkomstig artikel 11 bis ge
delegeerde handelingen vast te stellen om de in bijlage III vastgestelde
lijst van houtproducten waarvoor het FLEGT-vergunningensysteem
geldt, te wijzigen. Bij het vaststellen van die wijzigingen houdt de
Commissie rekening met de uitvoering van de FLEGT-partnerschaps
overeenkomsten. Deze wijzigingen betreffen goederencodes op het ni
veau van viercijferige posten of zescijferige subposten van de dan gel
dende versie van bijlage I bij het geharmoniseerd systeem inzake de
omschrijving en de codering van goederen en gelden alleen voor de
desbetreffende in bijlage III genoemde partnerlanden.
▼B
Artikel 11
▼M1
1.
De Commissie wordt bijgestaan door het Comité wetshandhaving,
bestuur en handel in de bosbouw (FLEGT). Dat comité is een comité in
de zin van Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement
en de Raad (1).

__________

3.
Wanneer naar dit lid wordt verwezen, is artikel 5 van Verordening
(EU) nr. 182/2011 van toepassing.

__________

Artikel 11 bis
Uitoefening van de delegatie
1.
De bevoegdheid om gedelegeerde handelingen vast te stellen,
wordt aan de Commissie toegekend onder de in dit artikel neergelegde
voorwaarden.
2.
De in de leden 1, 2 en 3 van artikel 10 bedoelde bevoegdheids
delegatie wordt aan de Commissie voor een termijn van vijf jaar toe
gekend met ingang van 30 juni 2014. De Commissie stelt uiterlijk
negen maanden voor het verstrijken van de termijn van vijf jaar een
verslag op over de bevoegdheidsdelegatie. De bevoegdheidsdelegatie
wordt stilzwijgend voor termijnen van dezelfde duur verlengd, tenzij
het Europees Parlement of de Raad uiterlijk drie maanden voor het
verstrijken van elke termijn bezwaar maakt tegen een verlenging.
3.
Het Europees Parlement of de Raad kan de in de leden 1, 2 en 3
van artikel 10 bedoelde bevoegdheidsdelegatie te allen tijde intrekken.
Het besluit tot intrekking beëindigt de delegatie van de in dat besluit
genoemde bevoegdheid. Het wordt van kracht op de dag na die van de
bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie of op
een daarin genoemde latere datum. Het laat de geldigheid van de reeds
van kracht zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.
(1) Verordening (EU) nr. 182/2011 van het Europees Parlement en de Raad van
16 februari 2011 tot vaststelling van de algemene voorschriften en beginselen
die van toepassing zijn op de wijze waarop de lidstaten de uitoefening van de
uitvoeringsbevoegdheden door de Commissie controleren (PB L 55 van
28.2.2011, blz. 13).
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4.
Zodra de Commissie een gedelegeerde handeling heeft vastgesteld,
doet zij daarvan gelijktijdig kennisgeving aan het Europees Parlement
en de Raad.
5.
Een overeenkomstig de leden 1, 2 en 3 van artikel 10 vastgestelde
gedelegeerde handeling treedt alleen in werking indien het Europees
Parlement noch de Raad binnen een termijn van twee maanden na de
kennisgeving van die handeling aan het Europees Parlement en de Raad
bezwaar tegen de handeling heeft gemaakt of indien zowel het Europees
Parlement als de Raad voor het verstrijken van die termijn aan de
Commissie hebben meegedeeld dat zij daartegen geen bezwaar zullen
maken. Die termijn wordt op initiatief van het Europees Parlement of de
Raad met vier maanden verlengd.
▼B
Artikel 12
Deze verordening treedt in werking op de dag van haar bekendmaking
in het Publicatieblad van de Europese Unie.
Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks
toepasselijk in elke lidstaat.
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▼B
BIJLAGE I
LIJST

VAN

PARTNERLANDEN
EN
DE
DOOR
HEN
VERGUNNINGVERLENENDE AUTORITEITEN

AANGEWEZEN

▼M2
Partnerland

REPUBLIEK
SIË

Aangewezen vergunningverlenende autoriteit

INDONE Informatiepunt inzake vergunningen (1)
Ministerie van Milieu en Bosbouw
Gedung Manggala Wanabakti Blok I Lantai 2
Jln. Gatot Subroto — Senayan
Jakarta — Pusat — Indonesië — 10270
Tel. +62 215730268/269
Fax +62 215737093
E-mail: subditivlk@gmail.com; marianalubis1962@gmail.com

(1) Overeenkomstig artikel 4, lid 4, van de VPO heeft Indonesië een informatiepunt inzake vergunningen opge
richt dat fungeert als contactpunt voor de communicatie tussen de bevoegde autoriteiten van de EU-lidstaten
en de Indonesische vergunningverlenende autoriteiten. Het informatiepunt inzake vergunningen is een eenheid
voor het beheer van informatie die de geldigheid van informatie met betrekking tot de afgifte van gecontro
leerde wettelijke documenten (V-Legal Document) respectievelijk FLEGT-vergunningen controleert. Het
informatiepunt inzake vergunningen is ook verantwoordelijk voor de algemene uitwisseling van informatie
over het TLAS en ontvangt en bewaart relevante gegevens en informatie over de afgifte van certificaten van
wettigheid en FLEGT-vergunningen. Het antwoordt ook op vragen van bevoegde autoriteiten van handels
partners en belanghebbenden. Een aantal van de controle-instanties die als conformiteitsbeoordelingsinstanties
zijn erkend door de nationale accreditatie-instantie (KAN) van Indonesië, zijn door het Indonesische Minis
terie van Milieu en Bosbouw aangewezen om op te treden als vergunningverlenende autoriteit, waarop door
het ministerie toezicht wordt gehouden. Een bijgewerkte lijst van erkende vergunningverlenende autoriteiten
is beschikbaar bij het informatiepunt inzake vergunningen en eveneens via de volgende link: http://silk.de
phut.go.id/index.php/info/lvlk
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▼B
BIJLAGE II
Producten die gelden voor alle partnerlanden in bijlage I
Post van het
geharmoniseerd
systeem

Omschrijving

4403

Hout, onbewerkt, ook indien ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant
behakt of vierkant bezaagd.

4406

Houten dwarsliggers en wisselhouten.

4407

Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien
geschaafd, geschuurd of met vingerlasverbinding, met een dikte van meer dan
6 mm.

4408

Fineer en hout in platen voor de vervaardiging van triplex- en multiplexhout (ook
indien aaneengevoegd), alsmede ander hout, overlangs gezaagd, dan wel gesneden
of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd of met vingerlasverbinding, met een
dikte van niet meer dan 6 mm.

4412

Triplex- en multiplexhout, met fineer bekleed hout en op dergelijke wijze gelaagd
hout.
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▼B
BIJLAGE III
Producten die alleen gelden voor genoemde partnerlanden

▼M2
Partnerland

REPUBLIEK
NESIË

GS-post

Omschrijving

INDO HOOFDSTUK 44

Brandhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, takken
bossen en dergelijke; hout in plakjes, spanen of kleine stukjes; zaagsel,
resten en afval, van hout, ook indien geperst tot blokken, briketten,
pellets of dergelijke vormen

4401 21

– Hout in plakjes, spanen of kleine stukjes – – naaldhout

ex 4401 22

– Hout in plakjes, spanen of kleine stukjes – – ander hout dan naald
hout (niet van bamboe of van rotting)

4403

Hout, onbewerkt, ook indien ontschorst, ontdaan van het spint of enkel
vierkant behakt of vierkant bezaagd (Mag volgens het Indonesische
recht niet worden uitgevoerd. Overeenkomstig artikel 3, lid 3, van
de Vrijwillige Partnerschapsovereenkomst tussen de Europese Unie
en de Republiek Indonesië inzake wetshandhaving, governance en
handel in de bosbouw met betrekking tot de invoer van houtproducten
in de Europese Unie (hierna de „VPO EU-Indonesië” genoemd) (1)
mag voor onder deze GS-code ingedeelde producten geen FLEGTvergunning worden afgegeven en mogen zij bijgevolg niet in de
Unie worden ingevoerd.)

ex 4404 10

Spaanhout en hout in repen, linten en dergelijke — naaldhout

ex 4404 20

Spaanhout en hout in repen, linten en dergelijke — ander hout dan
naaldhout – – Spaanhout en hout in repen of in linten

ex 4404

Hoephout; gekloofde staken; palen en stokken van hout, aangepunt
doch niet overlangs gezaagd; hout, ruw bewerkt of afgerond, doch
niet gedraaid, noch gebogen, noch op andere wijze bewerkt, voor
wandelstokken, voor paraplu's, voor gereedschapsstelen en dergelijke.
(Mag volgens het Indonesische recht niet worden uitgevoerd. Over
eenkomstig artikel 3, lid 3, van de VPO EU-Indonesië mag voor onder
deze GS-code ingedeelde producten geen FLEGT-vergunning worden
afgegeven en mogen zij bijgevolg niet in de Unie worden ingevoerd.)

4406

Houten dwarsliggers en wisselhouten (Mag volgens het Indonesische
recht niet worden uitgevoerd. Overeenkomstig artikel 3, lid 3, van de
VPO EU-Indonesië mag voor onder deze GS-code ingedeelde produc
ten geen FLEGT-vergunning worden afgegeven en mogen zij bij
gevolg niet in de Unie worden ingevoerd.)

ex 4407

Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild,
ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte verbonden, met een
dikte van meer dan 6 mm
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▼M2
Partnerland

GS-post

ex 4407

Omschrijving

Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild,
niet geschaafd, geschuurd, noch in de lengte verbonden, met een dikte
van meer dan 6 mm (Mag volgens het Indonesische recht niet worden
uitgevoerd. Overeenkomstig artikel 3, lid 3, van de VPO EU-Indonesië
mag voor onder deze GS-code ingedeelde producten geen FLEGTvergunning worden afgegeven en mogen zij bijgevolg niet in de
Unie worden ingevoerd.)

Fineerplaten (die verkregen door het snijden van gelaagd hout daar
onder begrepen), platen voor de vervaardiging van triplex- en multi
plexhout of voor op dergelijke wijze gelaagd hout, alsmede ander hout,
overlangs gezaagd, dan wel gesneden of geschild, ook indien ge
schaafd, geschuurd, met verbinding aan de randen of in de lengte
verbonden, met een dikte van niet meer dan 6 mm

4408 10

– Naaldhout

4408 31

Dark red meranti, light red meranti en meranti bakau

4408 39

Andere, met uitzondering van naaldhout, dark red meranti, light red
meranti en meranti bakau

ex 4408 90

Andere, met uitzondering van naaldhout en tropisch hout bedoeld bij
aanvullende aantekening 2 op dit hoofdstuk (niet van bamboe of van
rotting)

Hout (niet-ineengezette plankjes voor parketvloeren daaronder begre
pen), waarvan ten minste een zijde of uiteinde over de gehele lengte is
geprofileerd (geploegd, van sponningen voorzien, afgerond met V-ver
binding of dergelijke), ook indien geschaafd, geschuurd of in de lengte
verbonden:

4409 10

ex 4409 29

– Naaldhout

– Ander hout dan naaldhout – andere (niet van rotting)

Spaanplaat, zogenoemde oriented strand board (OSB) en dergelijke
plaat (bijvoorbeeld zogenoemde waferboard), van hout of van andere
houtachtige stoffen, ook indien samengeperst met harsen of met andere
organische bindmiddelen

ex 4410 11

– Van hout – – Spaanplaat (niet van bamboe of van rotting)

ex 4410 12

– Van hout – – Zogenoemde oriented strand board (OSB) (niet van
bamboe of van rotting)

ex 4410 19

– Van hout – – Andere (niet van bamboe of van rotting)

ex 4411

Vezelplaat van houtvezels of van andere houtachtige vezels, ook indien
gebonden met harsen of met andere organische bindmiddelen (niet van
bamboe of van rotting)
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Triplex- en multiplexhout, met fineer bekleed hout en op dergelijke
wijze gelaagd hout

4412 31

– Ander triplex- en multiplexhout, enkel bestaande uit houten platen
(andere dan bamboe), iedere laag met een dikte van niet meer dan
6 mm: – – Met ten minste een der buitenste lagen van tropisch hout
bedoeld bij aanvullende aantekening 2 op dit hoofdstuk

4412 32

– Ander triplex- en multiplexhout, enkel bestaande uit houten platen
(andere dan bamboe), iedere laag met een dikte van niet meer dan
6 mm: – – Ander, met ten minste een der buitenste lagen van ander
hout dan naaldhout

4412 39

– Ander triplex- en multiplexhout, enkel bestaande uit houten platen
(andere dan bamboe), iedere laag met een dikte van niet meer dan
6 mm: – – Ander

ex 4412 94

– Ander: – – Met een vulling van plankjes, latten of staafjes (niet van
rotting)

ex 4412 99

– Ander: – – Ander: – – – Barecore (aaneengelijmde resten van hout)
(niet van rotting) en – – – Ander (niet van rotting)

ex 4413

Verdicht hout, in blokken, in planken, in stroken of in profielen (niet
van bamboe of van rotting)

ex 4414

Houten lijsten voor schilderijen, voor foto's, voor spiegels en dergelijke
(niet van bamboe of van rotting)

ex 4415

Pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen van
hout; kabelhaspels van hout; laadborden, laadkisten en andere laad
plateaus van hout; opzetranden voor laadborden, van hout (niet van
bamboe of van rotting)

ex 4416

Vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk, alsmede delen daarvan,
van hout, duighout daaronder begrepen (niet van bamboe of van rot
ting)

ex 4417

Gereedschap, alsmede monturen en stelen voor gereedschap, borstel
houten, borstel- en bezemstelen, van hout; schoenleesten en schoen
spanners, van hout (niet van bamboe of rotting)

ex 4418

Schrijn- en timmerwerk voor bouwwerken, daaronder begrepen pane
len met cellenstructuur, ineengezette panelen voor vloerbedekking en
dakspanen („shingles” en „shakes”), van hout (niet van bamboe of
rotting)

ex 4419

Tafel- en keukengerei van hout (niet van bamboe of van rotting)

02005R2173 — NL — 15.11.2016 — 002.001 — 14
▼M2
Partnerland

GS-post

Omschrijving

Inlegwerk van hout; koffertjes, kistjes en etuis, voor juwelen of voor
goudsmidswerk, alsmede dergelijke artikelen, van hout
ex 4420 90

– Andere – – Hout in de vorm van blokken of vierkant bekapt met
eenvoudige bewerking van het oppervlak, met houtsnijwerk, met
fijne schroefdraad of beschilderd, zonder aanzienlijke meerwaarde
en zonder aanzienlijke wijziging van de vorm (GS ex 4420 90 90 00
in Indonesië) (Mag volgens het Indonesische recht niet worden
uitgevoerd. Overeenkomstig artikel 3, lid 3, van de VPO EU-Indo
nesië mag voor onder deze GS-code ingedeelde producten geen
FLEGT-vergunning worden afgegeven en mogen zij bijgevolg niet
in de Unie worden ingevoerd.)
Andere houtwaren

ex 4421 90

– Andere – – Hout geschikt gemaakt voor de vervaardiging van lu
cifers (niet van bamboe of van rotting) en – – Andere – – – Houten
blokjes voor bestrating (niet van bamboe of van rotting)

ex 4421 90

– Andere – – Andere – – – Hout in de vorm van blokken of vierkant
bekapt met eenvoudige bewerking van het oppervlak, met houtsnij
werk, met fijne schroefdraad of beschilderd, zonder aanzienlijke
meerwaarde en zonder aanzienlijke wijziging van de vorm
(GS ex 4421 90 99 00 in Indonesië) (Mag volgens het Indonesi
sche recht niet worden uitgevoerd. Overeenkomstig artikel 3, lid 3,
van de VPO EU-Indonesië mag voor onder deze GS-code in
gedeelde producten geen FLEGT-vergunning worden afgegeven
en mogen zij bijgevolg niet in de Unie worden ingevoerd.)

HOOFDSTUK 47
Houtpulp en pulp van andere cellulosehoudende vezelstoffen; papier en
karton voor het terugwinnen (resten en afval):
4701

Houtslijp

4702

Houtcellulose voor oplossingen („dissolving grades”)

4703

Natron- en sulfaat-houtcellulose, andere dan die bedoeld bij post 4702

4704

Sulfiet-houtcellulose, andere dan die bedoeld bij post 4702

4705

Houtpulp verkregen door de combinatie van een mechanische en een
chemische behandeling

HOOFDSTUK 48 (2)
ex 4802

Papier en karton, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, van
de soort gebruikt om te worden beschreven of bedrukt of voor andere
grafische doeleinden, papier en karton, niet geperforeerd, voor pons
kaarten of ponsband, op rollen of in vierkante of rechthoekige bladen,
ongeacht het formaat, ander dan papier bedoeld bij de posten 4801
of 4803; handgeschept papier en handgeschept karton (niet van niethouten of gerecycled materiaal)

ex 4803

Papier van de soort gebruikt voor toiletpapier, voor handdoeken, voor
servetten en dergelijk papier voor huishoudelijk, hygiënisch of toilet
gebruik, cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels, ook indien
gecrêpt, geplisseerd, gegaufreerd, gegreineerd, geperforeerd of met ge
kleurd, versierd of bedrukt oppervlak, op rollen of in bladen (niet van
niet-houten of gerecycled materiaal)

ex 4804

Kraftpapier en kraftkarton, niet gestreken en niet voorzien van een
deklaag, op rollen of in bladen, ander dan bedoeld bij post 4802
of 4803 (niet van niet-houten of gerecycled materiaal)

ex 4805

Ander papier en karton, niet gestreken en niet voorzien van een dek
laag, op rollen of in bladen, niet verder bewerkt dan bedoeld bĳ aan
tekening 3 op dit hoofdstuk (niet van niet-houten of gerecycled mate
riaal)
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ex 4806

Perkamentpapier en perkamentkarton, vetvrĳ papier („greaseproof”),
calqueerpapier, alsmede kristalpapier en ander door kalanderen verkre
gen doorschĳnend of doorzichtig papier, op rollen of in bladen (niet
van niet-houten of gerecycled materiaal)

ex 4807

Papier en karton, samengesteld uit opeengelĳmde vellen, niet geïm
pregneerd, niet gestreken en niet voorzien van een deklaag, ook indien
inwendig versterkt, op rollen of in bladen (niet van niet-houten of
gerecycled materiaal)

ex 4808

Papier en karton, gegolfd (ook indien daarop papier of karton in vlakke
bladen is gelĳmd), gecrêpt, geplisseerd, gegaufreerd (voorzien van
inpersingen), gegreineerd of geperforeerd, op rollen of in bladen, ander
dan papier van de soort beschreven in post 4803 (niet van niet-houten
of gerecycled materiaal)

ex 4809

Carbonpapier, zelfkopiërend papier en ander papier voor het maken
van doorslagen en overdrukken (gestreken, van een deklaag voorzien
of geïmpregneerd papier, voor stencils of offsetplaten daaronder be
grepen), ook indien bedrukt, op rollen of in bladen (niet van niethouten of gerecycled materiaal)

ex 4810

Papier en karton, aan een of aan beide zĳden gestreken met kaolien of
met andere anorganische stoffen, ook indien met bindmiddel, doch met
uitzondering van elke andere deklaag, ook indien aan het oppervlak
gekleurd of versierd, dan wel bedrukt, op rollen of in vierkante of
rechthoekige bladen, ongeacht het formaat (niet van niet-houten of
gerecycled materiaal)

ex 4811

Papier, karton, cellulosewatten en vliezen van cellulosevezels, gestre
ken, van een deklaag voorzien, geïmpregneerd, bekleed, aan het opper
vlak gekleurd of versierd, dan wel bedrukt, op rollen of in vierkante of
rechthoekige bladen, ongeacht het formaat, andere dan de producten
omschreven in post 4803, 4809 of 4810 (niet van niet-houten of gere
cycled materiaal)

ex 4812

Blokken en platen, van papierstof, voor filtreerdoeleinden (niet van
niet-houten of gerecycled materiaal)

ex 4813

Sigarettenpapier, ook indien op maat gesneden of in boekjes of in
hulzen (niet van niet-houten of gerecycled materiaal)

ex 4814

Behangselpapier en dergelijke wandbekleding; vitrofanies (niet van
niet-houten of gerecycled materiaal)

ex 4816

Carbonpapier, zelfkopiërend papier en ander papier voor het maken
van doorslagen en overdrukken (ander dan dat van post 4809), com
plete stencils en offsetplaten, van papier, ook indien verpakt in dozen
(niet van niet-houten of gerecycled materiaal)

ex 4817

Enveloppen, postbladen, briefkaarten (andere dan prentbriefkaarten) en
correspondentiekaarten, van papier of van karton; assortimenten van
papierwaren voor correspondentie in dozen, in omslagen en in derge
lijke verpakkingen, van papier of van karton (niet van niet-houten of
gerecycled materiaal)

ex 4818

Papier van de soort gebruikt voor toiletpapier en voor dergelijk papier,
cellulosewatten of vliezen van cellulosevezels, van de soort gebruikt
voor huishoudelijke of sanitaire doeleinden, op rollen met een breedte
van niet meer dan 36 cm of in op maat gesneden bladen; zakdoeken,
toiletdoekjes, handdoeken, tafellakens, servetten, luiers, tampons, bed
denlakens en dergelijke artikelen voor toiletgebruik of voor huishou
delijk, hygiënisch of klinisch gebruik, kleding en kledingtoebehoren,
van papierstof, van papier, van cellulosewatten of van cellulosevezels
(niet van niet-houten of gerecycled materiaal)

02005R2173 — NL — 15.11.2016 — 002.001 — 16
▼M2
Partnerland

GS-post

Omschrijving

ex 4821

Etiketten van alle soorten, van papier of van karton, al dan niet bedrukt
(niet van niet-houten of gerecycled materiaal)

ex 4822

Klossen, hulzen, buisjes, spoelen en dergelijke opwindmiddelen, van
papierstof, van papier of van karton, ook indien geperforeerd of gehard
(niet van niet-houten of gerecycled materiaal)

ex 4823

Ander papier en karton, alsmede andere cellulosewatten en vliezen van
cellulosevezels, op maat gesneden; andere werken van papierstof, van
papier, van karton, van cellulosewatten of van vliezen van cellulose
vezels (niet van niet-houten of gerecycled materiaal)

HOOFDSTUK 94
Stoelen, banken en andere zitmeubelen (andere dan die bedoeld bij
post 9402), ook indien zij tot bed kunnen worden omgevormd, als
mede delen daarvan
9401 61

– Andere zitmeubelen, met onderstel van hout – – Opgevuld

9401 69

– Andere zitmeubelen, met onderstel van hout – – Andere
Andere meubelen en delen daarvan

9403 30

– Meubelen van hout, van de soort gebruikt in kantoren

9403 40

– Meubelen van hout, van de soort gebruikt in keukens

9403 50

– Meubelen van hout, van de soort gebruikt in slaapkamers

9403 60

– Andere meubelen van hout

ex 9403 90

– Delen: – – Andere (GS 9403 90 90 in Indonesië)
Geprefabriceerde bouwwerken

ex 9406 00

– Andere geprefabriceerde bouwwerken: – – Van hout (GS 9406 00 92
in Indonesië)

HOOFDSTUK 97
Originele gravures, originele etsen en originele litho's
ex 9702 00

Hout in de vorm van blokken of vierkant bekapt met eenvoudige
bewerking van het oppervlak, met houtsnijwerk, met fijne schroefdraad
of beschilderd, zonder aanzienlijke meerwaarde en zonder aanzienlijke
wijziging van de vorm (GS ex 9702 00 00 00 in Indonesië). (Mag
volgens het Indonesische recht niet worden uitgevoerd. Overeenkom
stig artikel 3, lid 3, van de VPO EU-Indonesië mag voor onder deze
GS-code ingedeelde producten geen FLEGT-vergunning worden afge
geven en mogen zij bijgevolg niet in de Unie worden ingevoerd.)

(1) PB L 150 van 20.5.2014, blz. 252.
(2) Papierproducten afkomstig van niet-houten of gerecycled materiaal gaan vergezeld van een formele brief van het Indonesische
Ministerie van Industrie die het gebruik van niet-houten of gerecycled materiaal bevestigt. Voor dergelijke producten wordt geen
FLEGT-vergunning afgegeven.

