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II.V. Planning – identificatie van de 

verantwoordelijken 

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.V. Planning – identificatie van de verantwoordelijken (cf. artikel 10 en artikel 8, lid 4, 

van de EU-houtverordening) 

Gezien het grote aantal marktdeelnemers dat hout/houtproducten op de markt brengt, onderstreept de EU-houtverordening 

de noodzaak van een doeltreffende planning. Alvorens een controleplan op te stellen, moeten de bevoegde autoriteiten een 

schatting maken van het aantal marktdeelnemers dat binnenlands en/of ingevoerd hout/producten op de markt brengt, en 

weten hoeveel toezichthoudende organisaties er in hun land actief zijn. 

Schatting van het aantal marktdeelnemers 

* 1 Maakt de bevoegde autoriteit bij de schatting van het totale aantal marktdeelnemers onderscheid tussen 

marktdeelnemers die binnenlands en ingevoerd hout op de markt brengen? 
☒ Ja ☐ Nee 

* 2 Gelieve een schatting op te geven van het aantal marktdeelnemers dat in de verslagperiode binnenlands 

hout/houtproducten op de markt heeft gebracht: 
Marktdeelnemers in de zin van de EU-houtverordening zijn natuurlijke of rechtspersonen die hout of houtproducten in het 

kader van een handelsactiviteit voor de eerste maal op de interne markt brengen (artikel 2 van de EU-houtverordening). 

Voor hout dat binnen de interne markt is gekapt, wordt een entiteit een marktdeelnemer wanneer ze het hout kapt voor 

distributie of gebruik via haar eigen onderneming. (Richtsnoeren voor de EU-houtverordening van 12 februari 2016, p. 3 en 

18f.). Gegevens over boseigenaars en entiteiten die het recht hebben verworven om staande bomen te kappen, en die in een 

bepaald jaar daadwerkelijk hout hebben gekapt voor hun eigen commerciële doeleinden, zijn wellicht niet in alle lidstaten 

gemakkelijk beschikbaar. Het is daarom aanvaardbaar om beschikbare gegevens, bijvoorbeeld over boseigenaars of 

houtkapbedrijven, als maatstaf te gebruiken. Deze gegevens mogen echter niet ex ante worden "gecorrigeerd" door van het 

aantal potentiële marktdeelnemers een aantal uit te sluiten waarvan het onwaarschijnlijk is dat ze commercieel actief zijn, 

bv. natuurlijke personen. 
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* 3 Geef de basis aan van het geschatte aantal marktdeelnemers dat binnenlands hout/houtproducten op de markt brengt: 
☐ Aantal geregistreerde boseigenaars 
☐ Aantal geregistreerde houtkapbedrijven 
☐ Aantal binnenlandse marktdeelnemers in een register dat is ingesteld ter uitvoering van de EU-houtverordening 
☐ Aantal van alle marktdeelnemers in een register dat is ingesteld ter uitvoering van de EU-houtverordening (zonder 

onderscheid) 
☒ Andere 

4 Gelieve "Andere" te specificeren: 
Ondernemingsregisters van andere autoriteiten. 
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* 
5 Gelieve een schatting op te geven van het aantal marktdeelnemers dat in de verslagperiode ingevoerd hout/houtproducten 

op de markt heeft gebracht: 
Marktdeelnemers in de zin van de EU-houtverordening zijn natuurlijke of rechtspersonen die hout of houtproducten in het 

kader van een handelsactiviteit voor de eerste maal op de interne markt brengen (artikel 2 van de EU-houtverordening). 

Voor hout dat buiten de EU is gekapt, wordt een entiteit een marktdeelnemer wanneer ze hout of houtproducten in de EU 

invoert. (Richtsnoeren voor de EU-houtverordening van 12 februari 2016, p. 3). Gegevens over importeurs die importeren 

in het kader van een handelsactiviteit, zijn wellicht niet in alle lidstaten gemakkelijk beschikbaar. Met het oog op de 

verslaglegging en de vergelijkbaarheid verzoeken wij u, wanneer het exacte aantal importerende marktdeelnemers niet kan 

worden vastgesteld, uw schatting te baseren op het totale aantal importeurs van hout en houtproducten dat onder de EU-

houtverordening valt als maatstaf, ongeacht de grootte van de onderneming of de per jaar ingevoerde hoeveelheid, en 

ongeacht of de importeur een natuurlijke persoon is of niet. 
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* 6 Geef de basis aan van het geschatte aantal marktdeelnemers dat ingevoerd hout/houtproducten op de markt brengt: 
☒ Aantal importeurs van hout of houtproducten die onder de EU-houtverordening vallen volgens de douanegegevens 
☐ Aantal importerende marktdeelnemers in een register dat is ingesteld ter uitvoering van de EU-houtverordening 

☒ Andere 

7 Gelieve "Andere" te specificeren: 
Douanegegevens van aangrenzende landen (Nederland en Duitsland). 

 

* 8 Gelieve een schatting op te geven van het aantal marktdeelnemers dat in de verslagperiode niet-gedifferentieerd 

hout/houtproducten op de markt heeft gebracht: 
Marktdeelnemers in de zin van de EU-houtverordening zijn natuurlijke of rechtspersonen die hout of houtproducten in het 

kader van een handelsactiviteit voor de eerste maal op de interne markt brengen (artikel 2 van de EU-houtverordening). 

Voor hout dat buiten de EU is gekapt, wordt een entiteit een marktdeelnemer wanneer ze hout of houtproducten in de EU 

invoert. (Richtsnoeren voor de EU-houtverordening van 12 februari 2016, p. 3). Gegevens over importeurs die importeren 

in het kader van een handelsactiviteit, zijn wellicht niet in alle lidstaten gemakkelijk beschikbaar. Met het oog op de 

verslaglegging en de vergelijkbaarheid verzoeken wij u, wanneer het exacte aantal importerende marktdeelnemers niet kan 

worden vastgesteld, uw schatting te baseren op het totale aantal importeurs van hout en houtproducten dat onder de EU-

houtverordening valt als maatstaf, ongeacht de grootte van de onderneming of de per jaar ingevoerde hoeveelheid, en 

ongeacht of de importeur een natuurlijke persoon is of niet. 
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* 9 Geef de basis aan van het geschatte aantal marktdeelnemers dat niet-gedifferentieerd hout/houtproducten op de markt 

brengt: 
☐ Aantal marktdeelnemers in een register dat is ingesteld ter uitvoering van de EU-houtverordening (zonder 

onderscheid tussen binnenlands/ingevoerd hout) 
☒ Andere 

Identificatie van toezichthoudende organisaties 

10 Zijn er in uw land toezichthoudende organisaties actief? 
☒ Ja ☐ Nee 

11 Welke toezichthoudende organisaties zijn er in uw land actief, en op welke manier? 

 
Actieve dienstverlening als 

toezichthoudende organisaties 
Actieve dienstverlening als 

consultants 
Onbekend 

AENOR International S.A.U. ☐ ☐ ☐ 

BM Trada Latvija ☐ ☐ ☐ 

Bureau Veritas Certification 

Holdings SAS 
☐ ☒ ☐ 

Consorzio Servizi Legno-Sughero ☐ ☐ ☐ 

https://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/eutr_guidance.zip
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(Conlegno) 

Control Union Certifications ☒ ☐ ☐ 

DIN CERTCO ☐ ☐ ☐ 

GD Holz Service GmbH ☐ ☒ ☐ 

ICILA S.R.L ☐ ☐ ☐ 

Le Commerce du Bois ☐ ☐ ☐ 

NEPCon ☒ ☒ ☐ 

SGS United Kingdom Limited ☐ ☒ ☐ 

Soil Association Woodmark ☐ ☐ ☐ 

TimberChecker ☐ ☒ ☐ 

Opmerkingen 

12 Opmerkingen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 
ENV-DECLARE@ec.europa.eu 
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