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I.II. Samenwerking 

Velden aangeduid met een * moeten worden ingevuld voordat het formulier naar het volgende niveau kan 

worden verzonden. 

I. Toepassingscontext 

I.II. Samenwerking met andere bevoegde autoriteiten, de Commissie, autoriteiten van 

derde landen of tussen autoriteiten binnen een lidstaat om de tenuitvoerlegging en de 

handhaving van de EU-houtverordening te verzekeren (cf. artikel 8, lid 4, artikel 10, lid 

2, artikel 12 en artikel 19, lid 3, van de EU-houtverordening) 

Voor de tenuitvoerlegging en de handhaving van de EU-houtverordening op nationaal niveau en in de 

verschillende uitvoerende landen is een doeltreffende samenwerking tussen de verschillende autoriteiten vereist 

om een alomvattende, risicogebaseerde planning van de controles en succesvolle handhavingsmaatregelen te 

waarborgen. 
"Samenwerking" verwijst naar de actieve uitwisseling (d.w.z. het ontvangen van en verstrekken aan andere 

autoriteiten) van ruwe gegevens (bv. gegevens van douane- of belastingaangiften) of meer bewerkte 

informatie (bv. namen van marktdeelnemers of informatie over bijzondere risico's in landen van oorsprong) die 

kan worden gebruikt voor het plannen van controles, het uitvoeren van ad-hoccontroles of het coördineren van 

de uitvoering van de EU-houtverordening of handhavingsacties. Het verwijst ook naar samenwerking bij 

gezamenlijke controles of gecoördineerde uitvoerings- of handhavingsmaatregelen. De frequentie van de 

samenwerking, de partners, de onderwerpen en de ermee samenhangende juridische beperkingen dienen als 

indicatoren voor de beoordeling van de intensiteit, de kwaliteit en de reikwijdte van de samenwerking. 

1 Selecteer de frequentie waarmee de bevoegde autoriteit via de uitwisseling van gegevens/informatie met 

andere autoriteiten samenwerkt voor de uitvoering en/of handhaving van de EU-houtverordening wat betreft de 

verplichtingen voor marktdeelnemers, handelaren en toezichthoudende organisaties (verantwoordelijken): 

. 
Frequent (ten minste 

maandelijks) 

Af en toe (minder vaak dan 

maandelijks) 
Nooit 

* Europese Commissie ☐ ☒ ☐ 

* Voor de EU-houtverordening bevoegde 

autoriteiten van andere lidstaten 
☒ ☐ ☐ 

* Autoriteiten van Derde landen ☐ ☒ ☐ 

* Nationale of subnationale autoriteiten: Douane ☒ ☐ ☐ 

* Nationale of subnationale autoriteiten: Politie ☐ ☒ ☐ 

* Nationale of subnationale autoriteiten: 

Belastingdiensten 
☐ ☒ ☐ 

* Nationale of subnationale autoriteiten: 

Bedrijfsinspectie of soortgelijke instantie 
☐ ☐ ☒ 

Nationale of subnationale autoriteiten: Andere ☐ ☐ ☒ 

2 Gelieve "Andere" te specificeren: 

 



2 

 

3 De uitwisseling van gegevens/informatie heeft betrekking op de verplichtingen van de volgende 

verantwoordelijken (binnenlandse en importerende marktdeelnemers, handelaren en toezichthoudende 

organisaties): 

. 

Marktdeelnemers – 

binnenlands 

hout/houtproducten 

Marktdeelnemers – 

ingevoerd 

hout/houtproducten 

Handelare

n 

Toezichthoudend

e organisaties 

* Europese Commissie ☐ ☒ ☐ ☒ 

* Voor de EU-houtverordening 

bevoegde autoriteiten van andere 

lidstaten 

☐ ☒ ☒ ☐ 

Autoriteiten van Derde landen ☐ ☒ ☐ ☐ 

Nationale of subnationale 

autoriteiten: Douane 
☒ ☒ ☐ ☐ 

Nationale of subnationale 

autoriteiten: Politie 
☐ ☒ ☐ ☐ 

Nationale of subnationale 

autoriteiten: Belastingdiensten 
☐ ☒ ☐ ☐ 

4 Selecteer de frequentie waarmee de bevoegde autoriteit via gezamenlijke 

controles/inspecties/handhavingsacties met andere autoriteiten samenwerkt voor de uitvoering en/of 

handhaving van de EU-houtverordening wat betreft de verplichtingen voor marktdeelnemers, handelaren en 

toezichthoudende organisaties (verantwoordelijken): 

. 
Frequent (ten minste 

maandelijks) 
Af en toe (minder vaak dan 

maandelijks) 
Nooit 

* Europese Commissie ☐ ☒ ☐ 

* Voor de EU-houtverordening bevoegde 

autoriteiten van andere lidstaten 
☐ ☒ ☐ 

Autoriteiten van Derde landen ☐ ☐ ☒ 

Nationale of subnationale autoriteiten 
Douane 

☐ ☒ ☐ 

Nationale of subnationale autoriteiten 
Politie 

☐ ☐ ☒ 

Nationale of subnationale autoriteiten: 

Belastingdiensten 
☐ ☒ ☐ 

5 De gezamenlijke inspecties/handhavingsacties hebben betrekking op de verplichtingen voor de volgende 

verantwoordelijken (binnenlandse en importerende marktdeelnemers, handelaren en toezichthoudende 

organisaties): 

. 
Marktdeelnemers – 

binnenlands 

hout/houtproducten 

Marktdeelnemers – 

ingevoerd 

hout/houtproducten 
Handelaren 

Toezichthoudende 

organisaties 

* Europese Commissie ☐ ☒ ☐ ☐ 

* Voor de EU-houtverordening 

bevoegde autoriteiten van 

andere lidstaten 
☐ ☒ ☐ ☐ 

Nationale of subnationale 

autoriteiten: Douane 
☐ ☒ ☐ ☐ 

Nationale of subnationale 

autoriteiten: Belastingdiensten 
☐ ☐ ☐ ☐ 



3 

6 Specificeer waarom uw bevoegde autoriteit niet heeft samengewerkt via de uitwisseling van 

gegevens/informatie met andere autoriteiten voor de uitvoering en/of handhaving van de EU-houtverordening 

wat betreft de verplichtingen voor marktdeelnemers, handelaren en toezichthoudende organisaties 

(verantwoordelijken): 

. 

Voor de uitvoering en/of de 

handhaving van de EU-

houtverordening was het niet 

nodig gegevens/informatie uit 

te wisselen 
met: 

Als gevolg van beperkingen 

krachtens de bepalingen van de 

EU-wetgeving inzake de 

uitwisseling van 

gegevens/informatie met: 

Als gevolg van beperkingen 

krachtens de bepalingen van de 

nationale wetgeving inzake de 

uitwisseling van 

gegevens/informatie met: 

Nationale of 

subnationale 

autoriteiten: 

Bedrijfsinspectie of 

soortgelijke 

instantie 

☒ ☐ ☐ 

Nationale of 

subnationale 

autoriteiten: Andere 
☐ ☐ ☐ 

8 Opmerkingen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 
ENV-DECLARE@ec.europa.eu 
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