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Velden aangeduid met een * moeten worden ingevuld voordat het formulier 

naar het volgende niveau kan worden verzonden. 
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II.VI. Planning – risicogebaseerde aanpak 
 

 

II. Controle op de naleving – context en uitvoering  

 
II.VI. Planning – risicogebaseerde aanpak voor het plannen van controles van 
marktdeelnemers (cf. artikel 10 van de EU-houtverordening) 

 
De criteria die worden gehanteerd bij de risicogebaseerde planning zijn bepalend voor de efficiëntie en 
doeltreffendheid van de identificatie van marktdeelnemers die aan een of meer risicocriteria voldoen. Bij 
marktdeelnemers die aan een of meer criteria voldoen, gaat men ervan uit dat er een risico bestaat van inbreuken op de 
EU-houtverordening. Voor de opstelling van het controleplan moet de bevoegde autoriteit beschikken over 
aanvullende criteria voor de identificatie van de marktdeelnemers die in het eigenlijke controleplan moeten worden 
opgenomen. Hoe beter deze criteria dienen om de marktdeelnemers met het hoogste risico van niet-naleving te 
identificeren, hoe groter de kans dat de bevoegde autoriteit maatregelen kan nemen om te voorkomen dat hout met een 
niet te verwaarlozen risico van illegale kap of daarvan afgeleide producten op de markt worden gebracht, en om zo 
nodig doeltreffende, afschrikkende en evenredige sancties op te leggen. 

 
1 Wat is de basis voor de opstelling van de risicogebaseerde planning op nationaal niveau? 

 Art. 10 EU-

houtverord. 

Nationale wet/voorschrift/circulaire Overig

e 

* Marktdeelnemers – binnenlands 

hout/houtproducten 

 

 
 

 
 

 

* Marktdeelnemers – ingevoerd 

hout/houtproducten 

 

 
 

 
 

 

 
* 3 Voor de risicogebaseerde planning maakt de bevoegde autoriteit een onderscheid tussen marktdeelnemers die 

binnenlands hout /houtproducten of ingevoerd hout/producten op de markt brengen: 

 Ja   Nee 

 

* 4 Welke criteria worden gebruikt bij de voorbereiding van de risicogebaseerde planning van controles van 
marktdeelnemers die binnenlands hout/houtproducten op de markt brengen om te bepalen bij welke er een risico 
bestaat van inbreuken op de EU-houtverordening? Selecteer alles wat van toepassing is: 

 Marktdeelnemer met antecedenten (bv. eerdere inbreuken op de EU-houtverordening of op andere wetten inzake de handel in 

hout/wilde dieren, toepasselijke boswetten, boekhoudkundige, fiscale, socialezekerheids- of douanewetten) 

 Type houtproduct (bv. brandhout) 

 Type onderneming (bv. boseigenaar, houtzagerij) 

 Gebied/regio van herkomst (bv. gebieden/regio's met veel corruptie of illegale houtkap) 

 Type bos van herkomst (bv. primair/natuurlijk bos, Natura 2000-gebied of nationaal beschermd natuurgebied, 

biosfeerpark)  Houttypes (bv. breedbladig) of -soorten (bv. eik) 

 Oppervlakte van het bos van herkomst 

 Groot volume/gewicht van het op de markt gebrachte 

hout/houtproducten  Hoge waarde van het op de markt gebrachte 

hout/houtproducten 

 Ongewone waarde-volumeverhouding van het op de markt gebrachte 

hout/houtproducten  Overige 
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Informatie van handelaren. 

5 Gelieve andere te specificeren: 

 
 

 
* 6 Welke criteria worden gebruikt bij de voorbereiding van de risicogebaseerde planning van controles van 

marktdeelnemers die ingevoerd hout/houtproducten op de markt brengen om te bepalen bij welke er een risico bestaat 
van inbreuken op de EU-houtverordening? Selecteer alles wat van toepassing is: 

 Marktdeelnemer met antecedenten (bv. eerdere inbreuken op de EU-houtverordening of op andere wetten inzake de handel in 

hout/wilde dieren, toepasselijke boswetten, boekhoudkundige, fiscale, socialezekerheids- of douanewetten) 

 Type houtproduct (bv. composiethout) 

 Type onderneming (bv. bouwmarkt, scheepswerf) 

 Land waar het hout is gekapt (bv. landen met veel corruptie, interne gewapende conflicten, antecedenten op het gebied 

van illegale houtkap, exportverboden) 

 Gebied/regio waar het hout is gekapt (bv. gebieden/regio's met veel corruptie, interne gewapende conflicten, 

antecedenten op het gebied van illegale houtkap) 

 Type bos waar het hout is gekapt (bv. primair/natuurlijk bos, nationaal beschermd natuurgebied, 

biosfeerpark)  Houttypes (bv. tropisch, breedbladig) of -soorten (bv. teak) 

 Complexiteit of aard van de toeleveringsketen (bv. handel met doorvoer- of verwerkende 

landen)  Groot volume/gewicht van het op de markt gebrachte hout/houtproducten 

 Hoge waarde van het op de markt gebrachte 

hout/houtproducten  Ongewone waarde-volumeverhouding van 

het op de markt gebrachte hout/houtproducten 

 Overige 

 

7 Gelieve andere te specificeren: 

 

* 10 Welke van de volgende criteria worden gebruikt, nadat is vastgesteld welke marktdeelnemers die ingevoerd, 

binnenlands of niet-gespecificeerd hout/houtproducten op de markt brengen, aan een of meer risicocriteria voldoen, 
om de prioriteit te bepalen van de marktdeelnemers die in het inspectie-/controleplan opgenomen moeten 

worden? Selecteer alles wat van toepassing is: 

 Uit de vorige verslagperiode overgedragen controles  

Onderbouwde bezorgdheden 

 Aantal risicocriteria waaraan is voldaan (hoe hoger het aantal, hoe hoger de prioriteit) 

 Aan specifieke risicocriteria een hogere rangorde toekennen dan aan andere (bv. antecedenten worden als riskanter 

beschouwd dan de oogst van een bedreigde soort) 

 Gebruik van één criterium om te kiezen tussen marktdeelnemers waarbij de risico's gelijkwaardig worden 

geacht (weging)  Geografische nabijheid van andere te controleren marktdeelnemers 

 Willekeurige keuze uit degenen die aan een of meer risicocriteria 

voldoen  Overige 

 
12 Hoe vaak worden de risicocriteria, het risiconiveau of de prioriteitstelling van risico's opnieuw geëvalueerd? 

 
Jaarlijks Maandelijks 

Wanneer nieuwe relevante informatie 

beschikbaar wordt 
Overige 

* Marktdeelnemers – binnenlands 
hout/houtproducten 

 

 
 

 
 

 
 

 

* Marktdeelnemers – ingevoerd 
hout/houtproducten 

 

 
 

 
 

 
 

 

Momenteel is er geen risicogebaseerde planning omdat binnenlands hout een lage prioriteit heeft. De 

regionale bevoegde autoriteiten voor bosbouw stellen zeer weinig overtredingen van illegale houtkap vast. 

Als deze autoriteiten problemen vaststellen, zal de voor de EU-houtverordening bevoegde autoriteit met 

hen samenwerken om deze problemen aan te pakken. 
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14 Opmerkingen: 

 
 

 

 

 

 

Contact 

ENV-DECLARE@ec.europa.eu 

Risicobeoordeling voor ingevoerd hout gebeurt ten minste jaarlijks, maar meestal vaker. 

mailto:ENV-DECLARE@ec.europa.eu

