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I.III Registratie van de controles 

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

worden verzonden. 

I. Toepassingscontext 

I.III. Registratie van de controles (cf. artikel 11 van de EU-houtverordening) 

De registratie van de controles is nodig om effectieve controles en handhavingsacties te kunnen uitvoeren; ze 

vergemakkelijkt het plannen van de controles en de rapportage erover en verschaft toegang tot milieu-informatie 

aan het grote publiek of op verzoek. Geregistreerde gegevens in verband met controles in het kader van de EU-

houtverordening worden als milieu-informatie beschouwd. In de regel moet toegang tot milieu-informatie 

worden verschaft aan iedereen die daarom verzoekt, tenzij deze informatie onder een van de uitzonderingen op 

deze regel valt, zoals de vertrouwelijkheid van wettelijk beschermde procedures, lopende procedures, 

commerciële informatie en persoonsgegevens. 

1 Gelieve te specificeren welke informatie over de volgende verantwoordelijken (marktdeelnemers, handelaren 

en toezichthoudende organisaties) niet in de registers van de bevoegde autoriteiten wordt bewaard. Geef aan 

welke van de bewaarde informatie ter beschikking wordt gesteld volgens artikel 11, lid 2, en Richtlijn 

2003/04/EG inzake de toegang tot milieu-informatie (d.w.z. als geen van de uitzonderingen van toepassing is), 

en op welke manier: 

 

Deze informatie 

wordt niet 

bewaard in de 

registers van de 

bevoegde 

autoriteiten 

Deze informatie 

wordt (deels) 

openbaar 

toegankelijk 

gemaakt 

Deze informatie 

wordt enkel op 

verzoek (deels) 

ter beschikking 

gesteld 

Geen van deze informatie wordt 

ter beschikking gesteld als gevolg 

van beperkingen opgenomen in de 

bepalingen van de nationale 

wetgeving die verder gaan dan de 

EU-wetgeving 

* Naam en adres van het bedrijf ☐ ☐ ☒ ☐ 

* Reden voor controle (bv. risico's 

geïdentificeerd in het 

controleplan, nabijheid van 

andere marktdeelnemer, gegronde 

bezorgdheid, tweejaarlijkse 

controle) 

☐ ☐ ☒ ☐ 

* Aard van de controle/inspectie 

(bv. enkel controle van 

documenten, controle van 

documenten en ter plaatse, 

gezamenlijke inspecties) 

☐ ☐ ☒ ☐ 

* Tijdens de controle 

geïdentificeerde 

bezorgdheden/inbreuken (bv. 

potentieel/bevestigd op de markt 

brengen van hout met een niet te 

verwaarlozen risico) 

☐ ☐ ☒ ☐ 

* Beslissingen inzake 

handhavingsmaatregelen (e.g. 

kennisgevingen van corrigerende 

maatregelen of soortgelijke 

☐ ☐ ☒ ☐ 
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onmiddellijke maatregelen, of 

sancties) 

* Naam en adres van het 

leverende bedrijf/de leverende 

bedrijven (enkel van toepassing op 

marktdeelnemers en handelaren) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

* Naam en adres van het 

aankopende bedrijf/de aankopende 

bedrijven (enkel van toepassing op 

marktdeelnemers en handelaren) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

* Naam en adres van 

marktdeelnemers die gebruik 

maken van diensten van de TO 

(enkel van toepassing op TO’s) 

☒ ☐ ☐ ☐ 

Andere (gelieve hieronder onder 

"opmerkingen" te specificeren) 
☒ ☐ ☐ ☐ 

 

3 Opmerkingen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 
ENV-DECLARE@ec.europa.eu 
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