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II.VII Controles die in de verslagperiode gepland 

en uitgevoerd zijn 

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.VII Controles die in de verslagperiode gepland en uitgevoerd zijn 

De handhaving van de EU-houtverordening, d.w.z. het nemen van doeltreffende, afschrikkende en evenredige maatregelen 

tegen de verschillende verantwoordelijken (marktdeelnemers, handelaren en toezichthoudende organisaties), is alleen 

mogelijk wanneer de autoriteiten nagaan of de voorschriften worden nageleefd. Voor marktdeelnemers wordt de 

doeltreffendheid van de controle op de naleving ondersteund door een risicogebaseerde planning van de controles. Aan de 

hand van de informatie over de marktdeelnemers waarvoor is vastgesteld dat ze aan een of meer risicocriteria voldoen en 

waarvoor bijgevolg het risico bestaat op inbreuken op de EU-houtverordening, en de marktdeelnemers die volgens de 

planning zullen worden gecontroleerd, kan worden nagegaan welke uitdagingen er zijn wat betreft de benodigde en 

beschikbare middelen. De verhouding tussen het aantal te controleren marktdeelnemers en het aantal gecontroleerde 

marktdeelnemers en uitgevoerde controles geeft informatie over mogelijke complicaties, die niet kunnen worden gepland, 

zoals gegronde bezorgdheden, problemen met de toegang tot de gebouwen of de benodigde documentatie, of complicaties 

zoals de noodzaak om wetenschappelijke tests uit te voeren. De aard van de verrichte controles en de opgegeven landen van 

oorsprong en soorten hout/houtproducten bieden waardevolle aanvullende informatie om de omvang en de complexiteit van 

het controleren van de naleving beter te begrijpen. 

Het opgeven van het cijfer nul (0) als antwoord op een van de vragen in dit tabblad vereist een toelichting in het vak voor 

opmerkingen. 
Voor landen die geen onderscheid maken tussen marktdeelnemers die binnenlands of ingevoerd hout op de markt brengen, 

moet "0" worden ingevuld bij de vragen 1 en 2 en moeten de gecombineerde cijfers worden ingevuld bij de vragen 3 en 4. 

* 1 Voor hoeveel van het geschatte aantal marktdeelnemers dat binnenlands hout/houtproducten op de markt brengt, is 

vastgesteld dat ze aan een of meer risicocriteria voldoen en wordt bijgevolg aangenomen dat er een risico bestaat op 

inbreuken op de EU-houtverordening? 
0 

* 2 Voor hoeveel van deze marktdeelnemers was er een controle gepland in het kader van de EU-houtverordening? 
0 

* 3 Voor hoeveel van het geschatte aantal marktdeelnemers dat ingevoerd hout/houtproducten op de markt brengt, is 

vastgesteld dat ze aan een of meer risicocriteria voldoen en wordt bijgevolg aangenomen dat er een risico bestaat op 

inbreuken op de EU-houtverordening? 
5800 

* 4 Voor hoeveel van deze marktdeelnemers was er een controle gepland in het kader van de EU-houtverordening? 
30 

* 5 Voor hoeveel handelaren in hout/houtproducten was er een controle gepland in het kader van de EU-

houtverordening? 
5 
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* 6 Voor hoeveel toezichthoudende organisaties was er een controle gepland? 
0 

Marktdeelnemers – binnenlands hout/houtproducten 

7 Zijn er in het kader van de EU-houtverordening controles uitgevoerd bij marktdeelnemers die binnenlands 

hout/houtproducten op de markt brengen? 
☐ Ja ☒ Nee 

Marktdeelnemers – ingevoerd hout/houtproducten 

* 15 Hoeveel marktdeelnemers die ingevoerd hout/houtproducten op de markt brengen, zijn gecontroleerd? 
20 

* 16 Met hoeveel afzonderlijke controles (controlegevallen) komt dit overeen? 
Eén controle (controlegeval) kan bestaan uit meerdere controles van documenten en meerdere bezoeken ter plaatse, die 

meerdere monsternemingen kunnen omvatten. 
20 

* 17 Hoeveel controles (controlegevallen) staan nog open? 
6 

* 18 Hoeveel controles (controlegevallen) waren gebaseerd op gegronde bezorgdheden? 
0 

* 19 Bij hoeveel controles (controlegevallen) waren er problemen met de toegang tot gebouwen of documentatie? 
0 

20 Hoeveel controles (controlegevallen) waren louter controles van documenten? 
Dit dient om de werklast in te schatten. 

17 

21 Hoeveel controles (controlegevallen) omvatten zowel controles van documenten als onderzoek ter plaatse? 
Dit dient om de werklast in te schatten. 

3 

* 22 Voor hoeveel controles (controlegevallen) werd gebruik gemaakt van wetenschappelijke tests? 
0 

* 23 Bij hoeveel van deze controles (controlegevallen) werden verschillen met de opgegeven informatie vastgesteld? 
0 

* 24 Heeft de bevoegde autoriteit per controle (controlegeval) het/de opgegeven land(en) waar het hout is gekapt/land(en) 

van oorsprong van het hout/de houtproducten waarop de controle (het controlegeval) betrekking had, geregistreerd? 
☒ Ja ☐ Nee 

25 Gelieve aan te geven hoeveel van de controles (controlegevallen) hoofdzakelijk gericht waren op een van de hieronder 

opgegeven landen waar het hout is gekapt/landen van oorsprong van het hout/de houtproducten: 
De lijst bevat de landen waarmee de EU Vrijwillige Partnerschapsovereenkomsten heeft gesloten en/of waarvoor de 

bevoegde autoriteiten een bijzondere belangstelling hebben getoond. Er is ook de optie "andere" voor producten uit één 

ander land waar het hout is gekapt/land van oorsprong waarop de controle (het controlegeval) gericht was, en "meerdere 

aandachtslanden" voor controles die gericht waren op verschillende landen waar het hout is gekapt/landen van oorsprong 

(bv. producten van gemengde oorsprong), en "geen aandachtsland(en)" voor controles (controlegevallen) die niet gericht 

waren op een specifiek land of specifieke landen 
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 Aantal controles 

Geen aandachtsland(en) 0 

Meerdere aandachtslanden 19 

Albanië  

Wit-Rusland  

Bosnië en Herzegovina  

Brazilië  

Kameroen  

Centraal-Afrikaanse Republiek  

Chili  

China  

Ivoorkust  

Democratische Republiek Congo  

Gabon  

Ghana  

Guyana  

Honduras  

India  

Indonesië  

Laos  

Liberia  

Maleisië  

Myanmar 1 

Papoea Nieuw Guinea  

Peru  

Filippijnen  

Republiek Congo  

Rusland  

Servië  

Salomonseilanden  

Zuid-Afrika  

Suriname  

Thailand  

Turkije  

Oekraïne  

Uruguay  

Vietnam  

Andere  

* 26 Heeft de bevoegde autoriteit per controle (controlegeval) de soorten hout/houtproducten (GS-code/benaming) 

gecontroleerd? 
☒ Ja ☐ Nee 

* 27 Gelieve de belangrijkste GS-codes die het voorwerp waren van controles (controlegevallen) te selecteren: 
☐ 4401 Brandhout, in de vorm van ronde of andere blokken, rijshout, takkenbossen en dergelijke; hout in plakjes, 

spanen of kleine stukjes; zaagsel, resten en afval, van hout, ook indien geperst tot blokken, briketten, pellets of 

dergelijke vormen 
☒ 4403 Hout, onbewerkt, ook indien ontschorst, ontdaan van het spint of enkel vierkant behakt of vierkant bezaagd 
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☐ 4406 Houten dwarsliggers en wisselhouten 
☐ 4407 Hout, overlangs gezaagd of afgestoken, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd of 

met vingerlasverbinding, met een dikte van meer dan 6 mm 
☒ 4408 Fineerplaten (die verkregen door het snijden van gelaagd hout daaronder begrepen), platen voor de 

vervaardiging van triplex- en multiplexhout of voor ander op dergelijke wijze gelaagd hout, alsmede ander hout, 

overlangs gezaagd, dan wel gesneden of geschild, ook indien geschaafd, geschuurd, met verbinding aan de 

randen of in de lengte verbonden, met een dikte van niet meer dan 6 mm 
☐ 4409 Hout (niet-ineengezette plankjes voor parketvloeren daaronder begrepen), waarvan ten minste één zijde 

over de gehele lengte of uiteinde is geprofileerd (geploegd, van sponningen voorzien, afgerond met V-

verbinding of dergelijke), ook indien geschaafd, geschuurd of met stuikverbinding 
☐ 4410 Spaanplaat, zogenoemde oriented strand board (OSB) en dergelijke plaat (bijvoorbeeld zogenoemde 

waferboard), van hout of van andere houtachtige stoffen, ook indien samengeperst met harsen of met andere 

organische bindmiddelen 
☐ 4411 Vezelplaat van houtvezels of van andere houtachtige vezels, ook indien gebonden met harsen of met andere 

organische bindmiddelen 
☒ 4412 Triplex- en multiplexhout, met fineer bekleed hout en op dergelijke wijze gelaagd hout 
☐ 4413 00 00 Verdicht hout, in blokken, in planken, in stroken of in profielen 
☐ 4414 00 Houten lijsten voor schilderijen, voor foto’s, voor spiegels en dergelijke 
☐ 4415 Pakkisten, kratten, trommels en dergelijke verpakkingsmiddelen van hout; kabelhaspels van hout; 

laadborden, laadkisten en andere laadplateaus van hout; opzetranden voor laadborden, van hout (Niet 

verpakkingsmateriaal dat uitsluitend wordt gebruikt als verpakkingsmateriaal om een ander op de markt gebracht 

product te ondersteunen, beschermen of dragen.) 
☐ 4416 00 00 Vaten, kuipen, tobben en ander kuiperswerk, alsmede delen daarvan, van hout, duighout daaronder 

begrepen 
☒ 4418 Schrijn- en timmerwerk voor bouwwerken, daaronder begrepen panelen met cellenstructuur, ineengezette 

panelen voor vloerbedekking en dakspanen ("shingles" en "shakes") 
☐ Hoofdstukken 47 en 48 Houtpulp en papier van de gecombineerde nomenclatuur, met uitzondering van 

producten op basis van bamboe en door terugwinning (uit resten en afval) verkregen producten 
☒ 9403 30 Houten meubels 
☒ 9403 40 Houten meubels 
☒ 9403 50 00 Houten meubels 
☒ 9403 60 Houten meubels 
☒ 9403 90 30 Houten meubels 
☐ 9406 10 00 (voorheen 9406 00 20) Geprefabriceerde bouwwerken 

Handelaren 

* 28 Zijn er handelaren in hout/houtproducten gecontroleerd in het kader van de EU-houtverordening? 
☒ Ja ☐ Nee 

* 29 Hoeveel handelaren in hout/houtproducten werden gecontroleerd? 

2 

* 30 Met hoeveel afzonderlijke controles (controlegevallen) komt dit overeen? 
Eén controle (controlegeval) kan bestaan uit controles van documenten en meerdere bezoeken ter plaatse. Er kunnen 

meerdere controlegevallen voor één marktdeelnemer zijn, bv. wanneer een controlegeval werd afgesloten maar er een 

nieuwe bezorgdheid opduikt. 
2 

* 31 Hoeveel controles (controlegevallen) staan nog open? 
0 

* 32 Hoeveel controles (controlegevallen) waren gebaseerd op gegronde bezorgdheden? 
0 
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* 33 Bij hoeveel controles (controlegevallen) waren er problemen met de toegang tot gebouwen of documentatie? 
0 

34 Hoeveel controles (controlegevallen) waren louter controles van documenten? 
Dit dient om de werklast in te schatten. 

0 

35 Hoeveel controles (controlegevallen) omvatten zowel controles van documenten als onderzoek ter plaatse? 
Dit dient om de werklast in te schatten. 

2 

Toezichthoudende organisaties 

* 36 Zijn er in de verslagperiode toezichthoudende organisaties gecontroleerd? 
☐ Ja ☒ Nee 

 

 

 

 

 

Contact 

ENV-DECLARE@ec.europa.eu 
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