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III.II Sancties 

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

verzonden. 

III. Handhaving van de EU-houtverordening – context en uitvoering 

III.II Sancties (cf. artikel 19 van de EU-houtverordening) 

De handhaving van de EU-houtverordening vereist dat de lidstaten nationale maatregelen treffen die een robuust kader 

vormen om doeltreffende, afschrikkende en evenredige handhavingsmaatregelen te kunnen nemen en de verschillende 

verantwoordelijken (marktdeelnemers, handelaren en toezichthoudende organisaties) te kunnen bestraffen voor inbreuken 

op de verordening. De informatie over de gebruikte rechtskaders, het scala aan mogelijke nationale sancties en de hoogste 

niveaus daarvan levert waardevolle informatie op om de consistentie van mogelijke handhavingsacties in de EU te 

beoordelen. Dit deel is gestructureerd volgens de verplichtingen van de verantwoordelijken uit hoofde van de EU-

houtverordening (verbod om illegaal hout op de markt te brengen voor marktdeelnemers; zorgvuldigheids- en 

rapportageverplichtingen voor marktdeelnemers en toezichthoudende organisaties; traceerbaarheid voor handelaren; en 

rapportageverplichting voor toezichthoudende organisaties) en de bepalingen inzake sancties die van toepassing zijn in 

geval van inbreuken op elke verplichting. 

1 Geef aan voor welke inbreuken er in uw land sancties worden opgelegd (cf. artikel 19 van de EU-houtverordening): 

 

Administratieve 

boetes in geval van 

inbreuken op: 

Strafrechteli

jke boetes in 

geval van 

inbreuken op: 

Inbeslagna

me van 

hout/houtpr

oducten als 

sanctie in 

geval van 

inbreuken 

op: 

Schorsing van de 

handelslicentie 

als sanctie in 

geval van 

inbreuken op: 

Gevangenisstraf 

in geval van 

inbreuken op: 

Andere 

sancties in 

geval van 

inbreuken 

op: 

* Verbod 

(marktdeelnemer

s) 

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

*Zorgvuldigheid

sverplichting 

(marktdeelnemer

s en 

toezichthoudende 

organisaties) 

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

* 

Traceerbaarheids

verplichting 

(marktdeelnemer

s/handelaren) 

☒ ☒ ☒ ☒ ☒ ☒ 

* 

Rapportageverpli

chting 

(toezichthoudend

e organisaties) 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☒ 

* 2 Geldt dezelfde wetgeving voor inbreuken met betrekking tot binnenlands hout en voor ingevoerd hout? 
☒ Ja ☐ Nee 
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* 3 Welke wetgeving voorziet in sancties voor inbreuken op de EU-houtverordening? 
Selecteer alles wat van toepassing is. 

☐ Specifieke wetgeving in het kader van de EU-houtverordening 
☐ Wetgeving inzake bos(beheer) 
☒ Algemeen bestuursrecht met betrekking tot sancties 
☐ Strafwetboek 
☐ Andere 

6 Vermeld de naam/namen en de relevante artikelnummers van de bovengenoemde wetgeving: 
Wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en 
consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid en de werknemers, art. 17 
en 18. 
 
 

 

Sancties in geval van inbreuken op het verbod 

Administratieve boetes in geval van inbreuken op het verbod 

* 7 De boete wordt uitgedrukt als: 
specifieke geldsom 

* 8 Wat is de maximumboete in EUR? (omzetten in EUR in geval van een andere munteenheid) 
Gelieve een geheel getal op te geven. Indien dit niet voorgeschreven wordt, gebruik dan niet bepaald. Voorbeelden: 45000 

voor 45.000,00 EUR; niet bepaald indien niet voorgeschreven. 
1600000 

* 10 Welke autoriteit kan deze sanctie opleggen? 
Selecteer alles wat van toepassing is. 

☒ Bevoegde autoriteit(en) 
☐ Politie 
☐ Gerecht 
☐ Sanctionerende instantie 
☐ Andere 

Strafrechtelijke boetes in geval van inbreuken op het verbod 

* 12 De boete wordt uitgedrukt als: 
specifieke geldsom 

* 13 Wat is de maximumboete in EUR? (omzetten in EUR in geval van een andere munteenheid) 
Gelieve een geheel getal op te geven. Indien dit niet voorgeschreven wordt, gebruik dan niet bepaald. Voorbeelden: 45000 

voor 45.000,00 EUR; niet bepaald indien niet voorgeschreven. 
32000000 

* 15 Welke autoriteit kan deze sanctie opleggen? 
Selecteer alles wat van toepassing is. 

☐ Bevoegde autoriteit(en) 
☐ Politie 
☒ Gerecht 
☐ Sanctionerende instantie 
☐ Andere 



3 

Inbeslagname van hout/houtproducten als sanctie in geval van inbreuken op het verbod 

* 17 Welke autoriteit kan deze sanctie opleggen? 
Selecteer alles wat van toepassing is. 

☒ Bevoegde autoriteit(en) 
☐ Openbare aanklager 
☐ Politie 
☒ Gerecht 
☐ Beslagleggende instantie 
☐ Andere 

* 19 Welke autoriteit(en) is/zijn verantwoordelijk voor de verwijdering van in beslag genomen hout/houtproducten? 
☒ Bevoegde autoriteit(en) 
☐ Douane 
☐ Politie 
☐ Gerecht 
☐ Andere 

Schorsing van de handelslicentie als sanctie in geval van inbreuken op het verbod 

* 21 Voor hoelang kan de schorsing van de handelslicentie worden opgelegd? 
Gelieve een geheel getal in te vullen, gevolgd door een tijdseenheid, zonder spaties. Gebruik d voor dagen, j voor jaren of 

m voor maanden. Indien dit niet voorgeschreven wordt, gebruik dan niet bepaald. Voorbeelden: 45d voor 45 dagen; 18m 

voor 18 maanden; 5j voor 5 jaar; niet bepaald indien niet voorgeschreven. 
niet bepaald 

* 22 Welke autoriteit kan deze sanctie opleggen? 
Selecteer alles wat van toepassing is. 

☐ Bevoegde autoriteit(en) 
☐ Douane 
☐ Politie 
☒ Gerecht 
☐ Economische Inspectie 
☐ Andere 

Gevangenisstraf in geval van inbreuken op het verbod 

* 24 Wat is de maximumduur van de gevangenisstraf? 
Gelieve een geheel getal in te vullen, gevolgd door een tijdseenheid, zonder spaties. Gebruik d voor dagen, j voor jaren of 

m voor maanden. Indien dit niet voorgeschreven wordt, gebruik dan niet bepaald. Voorbeelden: 45d voor 45 dagen; 18m 

voor 18 maanden; 5j voor 5 jaar; niet bepaald indien niet voorgeschreven. 
36m 

* 25 Welke autoriteit kan deze sanctie opleggen? 
Selecteer alles wat van toepassing is. 

☐ Bevoegde autoriteit(en) 
☐ Politie 
☒ Gerecht 
☐ Andere 

Andere sancties in geval van inbreuken op het verbod 
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27 Gelieve de sanctie te beschrijven: 
zie andere sancties in Wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van 
duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid 
en de werknemers, art. 17, lid 3 en 4. 

28 Wat is de maximumhoogte van deze sanctie? 
zie bovenvermeld art. 17, lid 3 en 4. 

29 Welke autoriteit kan deze sanctie opleggen? 
Selecteer alles wat van toepassing is. 

☐ Bevoegde autoriteit(en) 
☐ Politie 
☒ Gerecht 
☐ Economische Inspectie 
☐ Andere 

Sancties in geval van inbreuken op de zorgvuldigheidsverplichting 

Administratieve boetes in geval van inbreuken op de zorgvuldigheidsverplichting 

* 31 De boete wordt uitgedrukt als: 
specifieke geldsom 

* 32 Wat is de maximumboete in EUR? (omzetten in EUR in geval van een andere munteenheid) 
Gelieve een geheel getal op te geven. Indien dit niet voorgeschreven wordt, gebruik dan niet bepaald. Voorbeelden: 45000 

voor 45.000,00 EUR; niet bepaald indien niet voorgeschreven. 
1600000 

* 34 Welke autoriteit kan deze sanctie opleggen? 
Selecteer alles wat van toepassing is. 

☒ Bevoegde autoriteit(en) 
☐ Politie 
☐ Gerecht 
☐ Sanctionerende instantie 
☐ Andere 

Strafrechtelijke boetes in geval van inbreuken op de zorgvuldigheidsverplichting 

* 36 De boete wordt uitgedrukt als: 
specifieke geldsom 

* 37 Wat is de maximumboete in EUR? (omzetten in EUR in geval van een andere munteenheid) 
Gelieve een geheel getal op te geven. Indien dit niet voorgeschreven wordt, gebruik dan niet bepaald. Voorbeelden: 45000 

voor 45.000,00 EUR; niet bepaald indien niet voorgeschreven. 
32000000 

* 39 Welke autoriteit kan deze sanctie opleggen? 
Selecteer alles wat van toepassing is. 

☐ Bevoegde autoriteit(en) 
☐ Politie 
☒ Gerecht 
☐ Sanctionerende instantie 
☐ Andere 
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Inbeslagname van hout/houtproducten als sanctie in geval van inbreuken op de 

zorgvuldigheidsverplichting 

* 41 Welke autoriteit kan deze sanctie opleggen? 
Selecteer alles wat van toepassing is. 

☒ Bevoegde autoriteit(en) 
☐ Openbare aanklager 
☐ Politie 
☒ Gerecht 
☐ Beslagleggende instantie 
☐ Andere 

* 43 Welke autoriteit(en) is/zijn verantwoordelijk voor de verwijdering van in beslag genomen hout/houtproducten? 
☒ Bevoegde autoriteit(en) 
☐ Douane 
☐ Politie 
☐ Gerecht 
☐ Andere 

Schorsing van de handelslicentie als sanctie in geval van inbreuken op de 

zorgvuldigheidsverplichting 

* 45 Voor hoelang kan de schorsing van de handelslicentie worden opgelegd? 
Gelieve een geheel getal in te vullen, gevolgd door een tijdseenheid, zonder spaties. Gebruik d voor dagen, j voor jaren of 

m voor maanden. Indien dit niet voorgeschreven wordt, gebruik dan niet bepaald. Voorbeelden: 45d voor 45 dagen; 18m 

voor 18 maanden; 5j voor 5 jaar; niet bepaald indien niet voorgeschreven. 
niet bepaald 

* 46 Welke autoriteit kan deze sanctie opleggen? 
Selecteer alles wat van toepassing is. 

☐ Bevoegde autoriteit(en) 
☐ Douane 
☐ Politie 
☒ Gerecht 
☐ Economische Inspectie 
☐ Andere 

Gevangenisstraf in geval van inbreuken op de zorgvuldigheidsverplichting 

* 48 Wat is de maximumduur van de gevangenisstraf? 
Gelieve een geheel getal in te vullen, gevolgd door een tijdseenheid, zonder spaties. Gebruik d voor dagen, j voor jaren of 

m voor maanden. Indien dit niet voorgeschreven wordt, gebruik dan niet bepaald. Voorbeelden: 45d voor 45 dagen; 18m 

voor 18 maanden; 5j voor 5 jaar; niet bepaald indien niet voorgeschreven. 
36m 

* 49 Welke autoriteit kan deze sanctie opleggen? 
Selecteer alles wat van toepassing is. 

☐ Bevoegde autoriteit(en) 
☐ Politie 
☒ Gerecht 
☐ Andere 

Andere sancties in geval van inbreuken op de zorgvuldigheidsverplichting 
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51 Gelieve de sanctie te beschrijven: 
zie andere sancties in Wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van 
duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid 
en de werknemers, art. 17, lid 3 en 4. 

52 Wat is de maximumhoogte van deze sanctie? 
zie bovenvermeld art. 17, lid 3 en 4. 

53 Welke autoriteit kan deze sanctie opleggen? 
Selecteer alles wat van toepassing is. 

☐ Bevoegde autoriteit(en) 
☐ Politie 
☒ Gerecht 
☐ Economische Inspectie 
☐ Andere 

Sancties in geval van inbreuken op de traceerbaarheidsverplichting 

Administratieve boetes in geval van inbreuken op de traceerbaarheidsverplichting 

* 55 De boete wordt uitgedrukt als: 
specifieke geldsom 

* 56 Wat is de maximumboete in EUR? (omzetten in EUR in geval van een andere munteenheid) 
Gelieve een geheel getal op te geven. Indien dit niet voorgeschreven wordt, gebruik dan niet bepaald. Voorbeelden: 45000 

voor 45.000,00 EUR; niet bepaald indien niet voorgeschreven. 
1600000 

* 58 Welke autoriteit kan deze sanctie opleggen? 
Selecteer alles wat van toepassing is. 

☒ Bevoegde autoriteit(en) 
☐ Politie 
☐ Gerecht 
☐ Sanctionerende instantie 
☐ Andere 

Strafrechtelijke boetes in geval van inbreuken op de traceerbaarheidsverplichting 

* 60 De boete wordt uitgedrukt als: 
specifieke geldsom 

* 61 Wat is de maximumboete in EUR? (omzetten in EUR in geval van een andere munteenheid) 
Gelieve een geheel getal op te geven. Indien dit niet voorgeschreven wordt, gebruik dan niet bepaald. Voorbeelden: 45000 

voor 45.000,00 EUR; niet bepaald indien niet voorgeschreven. 
32000000 

* 63 Welke autoriteit kan deze sanctie opleggen? 
Selecteer alles wat van toepassing is. 

☐ Bevoegde autoriteit(en) 
☐ Politie 
☒ Gerecht 
☐ Sanctionerende instantie 
☐ Andere 



7 

Inbeslagname van hout/houtproducten als sanctie in geval van inbreuken op de 

traceerbaarheidsverplichting 

* 65 Welke autoriteit kan deze sanctie opleggen? 
Selecteer alles wat van toepassing is. 

☒ Bevoegde autoriteit(en) 
☐ Openbare aanklager 
☐ Politie 
☒ Gerecht 
☐ Beslagleggende instantie 
☐ Andere 

* 67 Welke autoriteit(en) is/zijn verantwoordelijk voor de verwijdering van in beslag genomen hout/houtproducten? 
☒ Bevoegde autoriteit(en) 
☐ Douane 
☐ Politie 
☐ Gerecht 
☐ Andere 

Schorsing van de handelslicentie als sanctie in geval van inbreuken op de 

traceerbaarheidsverplichting 

* 69 Voor hoelang kan de schorsing van de handelslicentie worden opgelegd? 
Gelieve een geheel getal in te vullen, gevolgd door een tijdseenheid, zonder spaties. Gebruik d voor dagen, j voor jaren of 

m voor maanden. Indien dit niet voorgeschreven wordt, gebruik dan niet bepaald. Voorbeelden: 45d voor 45 dagen; 18m 

voor 18 maanden; 5j voor 5 jaar; niet bepaald indien niet voorgeschreven. 
niet bepaald 

* 70 Welke autoriteit kan deze sanctie opleggen? 
Selecteer alles wat van toepassing is. 

☐ Bevoegde autoriteit(en) 
☐ Douane 
☐ Politie 
☒ Gerecht 
☐ Economische Inspectie 
☐ Andere 

Gevangenisstraf in geval van inbreuken op de traceerbaarheidsverplichting 

* 72 Wat is de maximumduur van de gevangenisstraf? 
Gelieve een geheel getal in te vullen, gevolgd door een tijdseenheid, zonder spaties. Gebruik d voor dagen, j voor jaren of 

m voor maanden. Indien dit niet voorgeschreven wordt, gebruik dan niet bepaald. Voorbeelden: 45d voor 45 dagen; 18m 

voor 18 maanden; 5j voor 5 jaar; niet bepaald indien niet voorgeschreven. 
36m 

* 73 Welke autoriteit kan deze sanctie opleggen? 
Selecteer alles wat van toepassing is. 

☐ Bevoegde autoriteit(en) 
☐ Politie 
☒ Gerecht 
☐ Andere 

Andere sancties in geval van inbreuken op de traceerbaarheidsverplichting 
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75 Gelieve de sanctie te beschrijven: 
zie andere sancties in Wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van 
duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu, de volksgezondheid 
en de werknemers, art. 17, lid 3 en 4. 

76 Wat is de maximumhoogte van deze sanctie? 
zie bovenvermeld art. 17, lid 3 en 4. 

77 Welke autoriteit kan deze sanctie opleggen? 
Selecteer alles wat van toepassing is. 

☐ Bevoegde autoriteit(en) 
☐ Politie 
☒ Gerecht 
☐ Economische Inspectie 
☐ Andere 

Sancties in geval van inbreuken op de rapportageverplichting 

(toezichthoudende organisaties)  

Andere sancties in geval van inbreuken op de rapportageverplichting 

95 Gelieve de sanctie te beschrijven: 

 

 

96 Wat is de maximumhoogte van deze sanctie? 

 

 

97 Welke autoriteit kan deze sanctie opleggen? 
Selecteer alles wat van toepassing is. 

☐ Bevoegde autoriteit(en) 
☐ Politie 
☐ Gerecht 
☐ Economische Inspectie 
☐ Andere 

Opmerkingen 

99 Opmerkingen: 
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Contact 
ENV-DECLARE@ec.europa.eu 

mailto:ENV-DECLARE@ec.europa.eu

