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Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Centraal Informatiepunt 

 

 Den Haag, 20 november 2003 

 

Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie 

voor Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 

 

 

 

 

OVERZICHT van stemmingen in de Tweede Kamer betreffende wetsvoorstel: 

 

23982  Voorstel van wet van het lid M. Vos tot wijziging van de Wet milieubeheer 

(duurzaam geproduceerd hout)  

 

 

 

EINDSTEMMING WETSVOORSTEL: het wetsvoorstel is op 19 februari 1998 

aangenomen. VVD, CD, Unie55+ en Hendriks stemden tegen. 

 

 

 

AANGENOMEN EN OVERGENOMEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel I 

25 (Verspaget) 

Hoewel in het gewijzigd voorstel van wet niet langer sprake is van een dwingend 

invoerverbod op niet-duurzaam geproduceerd hout, leidt het voorschrift dat alle hout en 

houtproducten die in Nederland worden ingevoerd voorzien moeten zijn van een certificaat 

waaruit het duurzaamheidsgehalte blijkt (hetzij negatief, hetzij positief geformuleerd) feitelijk 

toch tot een invoerverbod voor alle hout waarop een dergelijk certificaat ontbreekt, hetgeen in 

strijd is met internationale regelgeving, bijvoorbeeld de WTO. Voorgestelde wijziging heeft 

als doel het wetsvoorstel daarmee meer in overeenstemming te brengen. 

Aangenomen met algemene stemmen. 

 

Artikel IV 

26 (Schutte) 

Met dit amendement wordt beoogd, de nu reeds in het wetsvoorstel opgenomen mogelijkheid 

om na 1 januari 2004 een importverbod voor niet-duurzaam geproduceerd hout in te voeren te 

schrappen. 

Aangenomen. Tegen: GroenLinks. 
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VERWORPEN, INGETROKKEN EN/OF VERVALLEN AMENDEMENTEN 

 

Artikel IV 

21 (Verspaget) 

Zodra binnen de internationale regelgeving (zoals de WTO) ruimte geschapen wordt voor 

invoerverboden op basis van milieuoverwegingen kan overgegaan worden tot een verbod op 

de invoer in Nederland van niet-duurzaam geproduceerd hout. 

Ingetrokken. 

 

Artikelen 9.5 en 9.6  

20 (Verspaget) 

Naar de mening van ondergetekende zijn artikel 9.5 en 9.6 nodeloos gecompliceerd. Dit 

amendement dient ter vereenvoudiging. Om het predikaat duurzaam te kunnen verkrijgen 

dienen hout en houtproducten te voldoen aan de criteria (FSC of FSC-gerelateerd) zoals ze 

reeds vermeld zijn in artikel 9.3. Het tweede lid dient ertoe dat er geen onjuiste informatie 

verstrekt zal worden over het duurzaamheidsgehalte van het hout of de houtproducten. 

Ingetrokken. 

 

Artikelen I en 9.7 

22 (Augusteijn-Esser) 

Het gaat bij certificering om verwerving van het keurmerk «duurzaam geproduceerd». Het is 

verwarrend om een tweede vorm van kwalificatie aan te brengen. Ook in de systematiek van 

het milieukeurmerk van de Stichting Milieukeur gaat het alleen om keurmerken van het 

betreffende product. 

Ingetrokken. 


