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III.I Corrigerende maatregelen en 
onmiddellijke maatregelen 

 

 

 

III. Handhaving – context en uitvoering  

 
III.I Corrigerende maatregelen en onmiddellijke maatregelen (cf. artikel 10, lid 5, 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 corrigerende of soortgelijke maatregelen en onmiddellijke maatregelen, die van toepassing zijn in 
geval van inbreuken op elke verplichting of ter voorkoming daarvan. 

 

1 Geef aan voor welke inbreuken op de EU-houtverordening er in uw land kennisgevingen van corrigerende 
maatregelen kunnen worden afgegeven en onmiddellijke maatregelen kunnen worden opgelegd (cf. artikel 10, lid 5, 
van de EU-houtverordening): 

 Kennisgeving van 

corrigerende 

maatregelen in 

geval van 

inbreuken op: 

Andere nationale maatregelen die 

vergelijkbaar zijn met kennisgevingen 

van corrigerende maatregelen in geval 

van inbreuken op: 

Onmiddellijke 

maatregelen [1] in 

geval van inbreuken 

op: 

* Verbod 
(marktdeel
nemers) 

 

 
 

 
 

 

* 

Zorgvuldigheidsverpl

ichting 

(marktdeelnemers en 

toezichthoudende 

organisaties) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

* 
Traceerbaarheidsverp
lichting 
(marktdeelnemers/ha
ndelaren) 

 
 

 
 

 
 

* 
Rapportageverplichti
ng (toezichthoudende 
organisaties) 

 
 

 
 

 
 

 

[1] Dit zijn maatregelen die met onmiddellijke ingang kunnen worden uitgevaardigd of toegepast om handel die in strijd is met de EU-houtverordening te 

voorkomen, en die tijdelijk van aard kunnen zijn, totdat sancties overeenkomstig artikel 19 worden toegepast. 
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Waarschuwingsbrief met een bevel om de inbreuk te staken 

* 2 Geldt dezelfde wetgeving voor inbreuken met betrekking tot binnenlands hout en voor ingevoerd hout? 

 Ja   Nee 

 

* 5 Welke wetgeving voorziet in maatregelen om te reageren op inbreuken op de EU-houtverordening? (gelieve alle 

antwoorden te selecteren die van toepassing zijn) 

 Specifieke wetgeving in het kader van de EU-houtverordening  

 Wetgeving inzake bos(beheer) 

 Algemeen bestuursrecht  

 Wetboek van Strafrecht (procesrecht) 

 Overige 

 

* 7 Welke autoriteit kan kennisgevingen van corrigerende maatregelen of soortgelijke maatregelen uitvaardigen? 

(gelieve alle antwoorden te selecteren die van toepassing zijn) 

 Bevoegde autoriteit(en) 

 Douane (indien niet bevoegde autoriteit) 

 Politie 

 Gerecht

 Overige 

 

* 9 Welke autoriteit kan onmiddellijke maatregelen nemen? (gelieve alle antwoorden te selecteren die van toepassing 

zijn) 

 Bevoegde autoriteit(en) 

 Douane (indien niet bevoegde autoriteit) 

 Politie 

 Gerecht

 Overige 

 
11 Voert/voeren de bevoegde autoriteit(en) opvolgingscontroles uit na de toepassing van een kennisgeving van 

corrigerende maatregelen of een soortgelijke maatregel? 

  Altijd 

 Soms  

Nooit 

 
12 Voert/voeren de bevoegde autoriteit(en) opvolgingscontroles uit na de toepassing van een onmiddellijke 

maatregel? 

  Altijd 

 Soms  

Nooit 

 

Kennisgevingen van corrigerende maatregelen of soortgelijke maatregelen, en 

onmiddellijke maatregelen in geval van inbreuken op het verbod  

 
Kennisgevingen van corrigerende maatregelen of soortgelijke maatregelen in geval van 

inbreuken op het verbod 
 

* 13 Beschrijf welke soortgelijke maatregelen uw land kan nemen (in plaats van kennisgevingen van corrigerende 

maatregelen). 
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Tijdelijke inbeslagname, verzegeling, terugzending of vernietiging van de producten. Alle door de 

omstandigheden vereiste noodmaatregelen nemen die nodig zijn in geval van dreigend gevaar voor de 

volksgezondheid of het milieu. 

Waarschuwingsbrief met een bevel om de inbreuk te staken 

* 14 Wat is de termijn waarbinnen een marktdeelnemer actie moet ondernemen nadat een kennisgeving van 
corrigerende maatregelen of een soortgelijke maatregel is toegepast? 

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. 

 
 

Onmiddellijke maatregelen in geval van inbreuken op het verbod 
 

* 15 Geef aan welke onmiddellijke maatregelen kunnen worden toegepast: 

Inbeslagneming van hout/houtproducten 

 Schorsing van de handelslicentie 

 Opheffing van de opschortende werking van een klacht tegen de handhavingsmaatregel totdat een definitieve 

beslissing is bereikt  

 Andere maatregelen die worden toegepast als onmiddellijke maatregel 

 

16 Gelieve aan te geven welke andere maatregelen: 

 

* 17 Voor hoe lang kunnen de onmiddellijke maatregelen 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. 

 
 

Kennisgevingen van corrigerende maatregelen of soortgelijke maatregelen, en 

onmiddellijke maatregelen in geval van inbreuken op de 

zorgvuldigheidsverplichting  

 
Kennisgevingen van corrigerende maatregelen of soortgelijke maatregelen in geval van 

inbreuken op de zorgvuldigheidsverplichting 
 

* 18 Beschrijf welke soortgelijke maatregelen uw land kan nemen (in plaats van kennisgevingen van corrigerende 

maatregelen). 

 

* 19 Wat is de termijn waarbinnen een marktdeelnemer/toezichthoudende organisatie actie moet ondernemen? 

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. 

 
 

Onmiddellijke maatregelen in geval van inbreuken op de zorgvuldigheidsverplichting 
 

niet bepaald 

niet bepaald 

niet bepaald 
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Tijdelijke inbeslagname, verzegeling, terugzending of vernietiging van de producten. Alle door de 

omstandigheden vereiste noodmaatregelen nemen die nodig zijn in geval van dreigend gevaar voor de 

volksgezondheid of het milieu. 

Waarschuwingsbrief met een bevel om de inbreuk te staken 

* 20 Geef aan welke onmiddellijke maatregelen kunnen worden toegepast: 

 Inbeslagneming van hout/houtproducten 

  Schorsing van de handelslicentie 

 Opheffing van de opschortende werking van een klacht tegen de handhavingsmaatregel totdat een definitieve 

beslissing is bereikt  

 Andere maatregelen die worden toegepast als onmiddellijke maatregel 

 
21 Gelieve aan te geven welke andere maatregelen: 

 

* 22 Voor hoe lang kunnen de onmiddellijke maatregelen 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. 

 
 

Kennisgevingen van corrigerende maatregelen of soortgelijke maatregelen, en 

onmiddellijke maatregelen in geval van inbreuken op de traceerbaarheids-

verplichting  

 
Kennisgevingen van corrigerende maatregelen of soortgelijke maatregelen in 

geval van inbreuken op de traceerbaarheidsverplichting 
 

* 23 Beschrijf welke soortgelijke maatregelen uw land kan nemen (in plaats van kennisgevingen van corrigerende 

maatregelen). 

 

* 24 Wat is de termijn waarbinnen een handelaar actie moet ondernemen? 

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. 

 
 

Onmiddellijke maatregelen in geval van inbreuken op de traceerbaarheidsverplichting 
 

* 25 Geef aan welke onmiddellijke maatregelen kunnen worden toegepast: 

 Inbeslagneming van 

hout/houtproducten  Schorsing van de 

handelslicentie 

 Opheffing van de opschortende werking van een klacht tegen de handhavingsmaatregel totdat een definitieve 

beslissing is bereikt  Andere maatregelen die worden toegepast als onmiddellijke maatregel 

 

niet bepaald 

niet bepaald 
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Tijdelijke inbeslagname, verzegeling, terugzending of vernietiging van de producten. Alle door de 

omstandigheden vereiste noodmaatregelen nemen die nodig zijn in geval van dreigend gevaar voor de 

volksgezondheid of het milieu. 

26 Gelieve aan te geven welke andere maatregelen: 

 

* 27 Voor hoe lang kunnen de onmiddellijke maatregelen 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. 

 
 

Kennisgevingen van corrigerende maatregelen of soortgelijke maatregelen, en 

onmiddellijke maatregelen in geval van inbreuken op de rapportageverplichting  

 
Kennisgevingen van corrigerende maatregelen of soortgelijke maatregelen in geval van 

inbreuken op de rapportageverplichting 
 

* 29 Wat is de termijn waarbinnen een toezichthoudende organisatie actie moet ondernemen? 

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. 

 
 

 

Opmerkingen  

 
33 Opmerkingen: 

 

 

 

 
 

Contact 

ENV-DECLARE@ec.europa.eu 

niet bepaald 

niet bepaald 
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