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II.II. Hulpmiddelen 

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

verzonden. 

II. Controle op de naleving – context en uitvoering 

II.II. Middelen voor de controle van de naleving en de handhaving van de EU-

houtverordening 

De middelen die beschikbaar zijn voor de controle van de naleving en de handhaving zijn van cruciaal belang voor de 

toepassing van de EU-houtverordening, en dus voor het terugdringen van de hoeveelheid illegaal gekapt hout en daarvan 

afgeleide producten die op de EU-markt worden gebracht, en voor het verbeteren van de traceerbaarheid van hout in de 

hele toeleveringsketen in de EU. Daarom is het belangrijk te weten hoeveel middelen de autoriteiten die de EU-

houtverordening ten uitvoer leggen tot hun beschikking hebben en hoeveel middelen ze nodig hebben per controle van de 

naleving. Voor een beter begrip van de middelen die nodig zijn voor de controle van de naleving door marktdeelnemers die 

ingevoerd hout/houtproducten op de markt brengen, is het ook van belang te weten of er specifieke landen waar het hout is 

gekapt of landen van oorsprong zijn waarvoor de controle op de naleving van de EU-houtverordening bijzonder complex is 

en dus veel middelen vergt. 

Beschikbare middelen voor de controle van de naleving en de handhaving 

Gelieve het personeel en de middelen te vermelden die tijdens de verslagperiode zijn ingezet voor de uitvoering en 

handhaving van de EU-houtverordening. Gelieve enkel het personeel mee te tellen dat sterk gericht is op de EU-

houtverordening, geen extra ondersteunend of douanepersoneel, tenzij de douane een van de bevoegde autoriteiten is. 

* 1 Het personeel en de budgetten voor de uitvoering en handhaving van de EU-houtverordening voor binnenlands hout 

en ingevoerd hout zijn: 
☐ Gescheiden 
☒ Gecombineerd 

Voor binnenlands en ingevoerd hout samen (inclusief marktdeelnemers, handelaren 

en toezichthoudende organisaties, indien relevant) 

* 6 Wat is de totale tijd, bij benadering, die het personeel heeft besteed aan de uitvoering/handhaving van de EU-

houtverordening? 
Uit te drukken in voltijdsequivalenten (vte's), bv. 10 deeltijdse personeelsleden die elk 50% werken en 50% van die tijd 

besteden aan de EU-houtverordening = 2,5 vte's 
1,5 

* 7 Wat was het totale jaarlijkse budget voor de uitvoering en handhaving van de EU-houtverordening tijdens de 

verslagperiode (bv. reiskosten, kosten voor workshops, kosten voor monsteranalyses, kosten voor het uitvaardigen van 

boetes, juridische kosten enz., maar exclusief de salariskosten van het personeel)? 
25000 EUR 

8 Er wordt aangenomen dat de tenuitvoerlegging van de EU-houtverordening met betrekking tot handelaren en 

toezichthoudende organisaties in het bovenstaande is opgenomen. Indien dit niet juist is, gelieve dit hier te verduidelijken: 

 

 



2 

 

 

Gemiddeld benodigde middelen voor controle van de naleving per soort controle 

9 Wat is de gemiddelde tijd die wordt besteed aan elke soort controle bij marktdeelnemers die binnenlands 

hout/houtproducten op de markt brengen (inclusief voorbereiding, vervoer, inspectie ter plaatse, opvolging, administratieve 

procedure, maar exclusief het nemen van handhavingsmaatregelen, de voorbereiding van antwoorden op klachten en 

rechtszaken)? 
Een zuiver documentenonderzoek kan bestaan uit meerdere controles van documenten. Documentenonderzoek 

gecombineerd met onderzoek ter plaatse kan bestaan uit meerdere controles van documenten en bezoeken. 

. 
1 dag of 

minder 
1-2 dagen 3-4 dagen 1 week Langer dan 1 week 

Zuiver 

documentenonderzoek 
☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

Documentenonderzoek en 

onderzoek ter plaatse 
☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

10 Wat is de gemiddelde tijd die wordt besteed aan elke soort controle bij marktdeelnemers die ingevoerd 

hout/houtproducten op de markt brengen (inclusief voorbereiding, vervoer, inspectie ter plaatse, opvolging, administratieve 

procedure, maar exclusief het nemen van handhavingsmaatregelen, de voorbereiding van antwoorden op klachten en 

rechtszaken)? 
Een zuiver documentenonderzoek kan bestaan uit meerdere controles van documenten. Documentenonderzoek 

gecombineerd met onderzoek ter plaatse kan bestaan uit meerdere controles van documenten en bezoeken. 

. 
1 dag of 

minder 
1-2 dagen 3-4 dagen 1 week Langer dan 1 week 

Zuiver 

documentenonderzoek 
☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Documentenonderzoek en 

onderzoek ter plaatse 
☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

11 Wat is de gemiddelde tijd die wordt besteed aan elke soort controle bij marktdeelnemers die niet-gespecificeerd 

hout/houtproducten op de markt brengen (inclusief voorbereiding, vervoer, inspectie ter plaatse, opvolging, administratieve 

procedure, maar exclusief het nemen van handhavingsmaatregelen, de voorbereiding van antwoorden op klachten en 

rechtszaken)? 
Een zuiver documentenonderzoek kan bestaan uit meerdere controles van documenten. Documentenonderzoek 

gecombineerd met onderzoek ter plaatse kan bestaan uit meerdere controles van documenten en bezoeken. 

. 
1 dag of 

minder 
1-2 dagen 3-4 dagen 1 week Langer dan 1 week 

Zuiver 

documentenonderzoek 
☐ ☐ ☒ ☐ ☐ 

Documentenonderzoek en 

onderzoek ter plaatse 
☐ ☐ ☐ ☒ ☐ 

12 Wat is de gemiddelde tijd die wordt besteed aan elke soort controle bij toezichthoudende organisaties? 
Een zuiver documentenonderzoek kan bestaan uit meerdere controles van documenten. Documentenonderzoek 

gecombineerd met onderzoek ter plaatse kan bestaan uit meerdere controles van documenten en bezoeken. 

. 
2 dagen of 

minder 
3-5 dagen Langer dan 5 dagen 

Zuiver 

documentenonderzoek 
☐ ☐ ☐ 

Documentenonderzoek en 

onderzoek ter plaatse 
☐ ☐ ☐ 
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Veel middelen vereisende controles op de naleving voor bepaalde landen die niet 

onder de Vrijwillige Partnerschapsovereenkomst vallen 

13 Voor controles op de naleving door marktdeelnemers die ingevoerd hout/houtproducten op de markt brengen, waarvoor 

bijzonder veel middelen nodig zijn en die gekoppeld zijn aan het niet onder de Vrijwillige Partnerschapsovereenkomst 

vallende land waar het hout is gekapt of land van oorsprong waaruit de marktdeelnemer ze heeft ingevoerd, gelieve de 

naam van het land/de landen te vermelden en de reden(en) voor de bijzonder grote hoeveelheid vereiste middelen: 

. 
Land(en) waar het hout is gekapt of 

land(en) van oorsprong 

Reden(en) voor de complexiteit (bv. 

ingewikkelde toepasselijke wetgeving 

met betrekking tot het land waar het 

hout is gekapt; taal; documenten niet 

betrouwbaar wegens corruptie; 

verwerkend land zonder/met 

gebrekkige traceerbaarheid naar land 

waar het hout is gekapt) 

1 Brazilië 

verschillende systemen in 
verschillende staten; veel ngo's 
rapporteren over illegaliteit; taal; 
vermoeden van corruptie 

2 China 

taal; gebrek aan volledige 
conformiteitsverklaring (bos van 
oorsprong vaak onbekend); 
vermoeden van corruptie 

3 Myanmar 

taal; huidig systeem moeilijk af te 
stemmen op verplichtingen onder 
EU-houtverordening; lage kwaliteit 
van documentatie; veel 
veranderingen: instabiliteit in 
rechtssysteem betreffende 
bosbouw; gesloten karakter van 
bosbouwsector; vermoeden van 
corruptie 

4 Oekraïne 

taal; boswetgeving moeilijk te 
vinden; conformiteitsverklaring 
slecht gedocumenteerd; 
vermoeden van corruptie 

5 Rusland 

taal; conformiteitsverklaring slecht 
gedocumenteerd; vermoeden van 
corruptie; onderbouwde 
bezorgdheden 

6   

7   

8   

9   

10   

Opmerkingen 

14 Opmerkingen: 
9, 12 blanco gelaten wegens niet van toepassing in BE 
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Contact 
ENV-DECLARE@ec.europa.eu 

mailto:ENV-DECLARE@ec.europa.eu

