
1

Erkenningsregeling voor kopers

en exploitanten van hout



Verantwoordelijke uitgever
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
afdeling Bos & Groen
Koning Albert II laan 20 bus 8
1000 Brussel

Tekst
Inge Serbruyns en Brigitte De Wever
Foto's 
afdeling Bos & Groen en Robbie Goris
Vormgeving en druk
De Riemaecker Printing bvba

2



Inleiding 4

Waarom een erkenningsregeling? 6
Wat is de wetgevende achtergrond? 6
Voor wie is een erkenning verplicht? 7
Wat houdt een erkenning in? 7
Wat zijn de erkenningsvoorwaarden? 8
Hoe zit de structuur in elkaar? 10
Hoe krijgt u een erkenning? 10
Het aanvraagdossier 11
De erkenningskaart 12
Hoe gebeurt de controle? 13
Hoe worden klachten behandeld? 14
Welke sancties kunnen worden opgelegd? 14
Hoe werkt de beroepsprocedure? 15

Contact info 16

Bijlage I 17

Bijlage II 18

3

Inhoud



4



Jaarlijks wordt er in de Vlaamse openbare bossen meer dan 100.000 m3 hout
gekocht en geëxploiteerd. Om de toekomst van onze openbare bossen niet in
het gedrang te brengen, moet deze houtexploitatie verantwoord en vakkundig
gebeuren. 

In overleg met de houtexploitatiesector en de afdeling Bos & Groen kwam de
erkenningsregeling, geldend in de Vlaamse Gewest, tot stand. Kopers en exploi-
tanten die zich engageren om kwaliteitsvol werk te leveren, kunnen zich laten
erkennen. Vermits deze erkende kopers en exploitanten moeten voldoen aan
gestelde voorwaarden wil deze erkenning een kwaliteitsgarantie bieden bij het
uitvoeren van bosexploitaties. 

Vanaf 1 oktober 2005 is het mogelijk een aanvraagdossier in te dienen. Vanaf
15 september 2006 zal het hebben van een erkenning noodzakelijk zijn voor het
kopen en exploiteren van hout uit openbare bossen.

Wat houdt de erkenningsregeling in? Voor wie is ze bedoeld? Hoe kunt u als
koper of exploitant een erkenning verkrijgen of behouden? U vindt het allemaal
in deze brochure.
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Waarom een erkenningsregeling?
Een belangrijk element in het bosbehoud en de zorg voor het natuurlijk milieu
is de garantie dat de bosexploitaties op een verantwoorde en vakkundige wijze
worden uitgevoerd. De erkende koper of exploitant krijgt geregeld controle op
de kwaliteit van zijn werk en op de naleving van de erkenningsvoorwaarden.
Werken met erkende kopers en exploitanten garandeert de boseigenaars dat de
exploitatie goed wordt uitgevoerd.  

Wat is de wetgevende achtergrond?
In het Bosdecreet van juni 1990 stelt artikel 79: "Niemand kan zonder vooraf-
gaande, schriftelijke erkenning beroepsmatig als koper of exploitant optreden in
openbare bossen". 
De erkenningsprocedure, de voorwaarden en de structuren zijn uitgewerkt in
het "Besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2002, houdende de erken-
ning van kopers en exploitanten van hout overeenkomstig artikel 79 van het
Bosdecreet van 13 juni 1990". 
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Voor wie is een erkenning verplicht? 
De erkenning is verplicht voor kopers en exploitanten die hout kopen of
exploiteren in openbare bossen in Vlaanderen, zodra de hoeveelheid hout die
ze exploiteren en/of kopen minstens 50m3 per jaar en per adres bedraagt. Dit
geldt voor natuurlijke personen en rechtspersonen, zoals een vennootschap. De
regeling geldt voor Vlaamse exploitanten en kopers, maar eveneens voor buiten-
landse personen of vennootschappen die in Vlaanderen hout wensen te kopen
of exploiteren. 

Wat houdt een erkenning in?
De kopers en exploitanten moeten voldoen aan vastgelegde erkenningsvoor-
waarden. Indien hun erkenningsaanvraag voldoet aan de voorwaarden, krijgen
zij een erkenning voor een periode van 5 jaar. Ter identificatie krijgt de aanvra-
ger een erkenningsnummer en krijgen hijzelf en zijn personeel een persoonlijke
erkenningskaart die jaarlijks wordt hernieuwd. Controles wijzen uit of de erken-
de exploitant of koper zich houdt aan de erkenningsvoorwaarden. Indien dit
niet het geval is, kan een erkende koper of exploitant een waarschuwing krijgen,
tijdelijk worden geschorst of zijn erkenning verliezen. 
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Wat zijn de erkenningsvoorwaarden?
De erkenningsvoorwaarden voor een exploitant hebben betrekking op het
naleven van de boswetgeving, vakkennis en opleiding én het beroep doen op
erkende onderaannemers. De exploitant moet er zich tevens toe verbinden de
‘verklaring van de exploitant’ na te leven. Dit omvat het in acht nemen van vei-
ligheidsmaatregelen, EHBO voorzieningen, geen bedwelmende middelen
gebruiken, naleven van sociale en fiscale verplichtingen, nodige verzekeringen
afsluiten en werken met milieuverantwoorde oliën en brandstoffen. Deze ver-
klaring (zie bijlage I) dient toegevoegd te worden aan het aanvraagdossier (zie
verder). 

De voorwaarden voor de koper zijn beperkt tot het naleven van de verkoops-
voorwaarden en de boswetgeving én het beroep doen op erkende onderaanne-
mers. 

In het geval van een vennootschap moeten zowel exploitant als koper de ven-
nootschapswetgeving naleven.

Indien u erkend wordt als exploitant, bent u ook automatisch erkend als koper.
Volgende tabel geeft een overzicht van de voorwaarden waaraan de erkende
koper en exploitant zich moeten houden. 
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Tabel 1: Voorwaarden voor de koper of exploitant, natuurlijke persoon en
rechtspersoon.
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Voorwaarde Koper Exploitant

Natuurlijk
persoon

Rechts-
persoon

Natuurlijk
persoon

Rechts-
persoon

Naleven verkoopsvoorwaar-
den en boswetgeving � � � �

Enkel beroep doen op
erkende (onder)aannemers � � � �

Nodige bosbouwtechnische
kennis en ervaring kunnen
aantonen

� �

Voldoen aan de voorwaarden
uit de verklaring van de
exploitant  (zie bijlage I)

- veiligheid (zie bijlage II)
- EHBO voorziening
- geen gebruik bedwel-

mende middelen
- CAO's naleven
- sociale verplichtingen
- verzekeringen
- fiscale verplichtingen
- milieuverantwoorde olie 

en brandstof

� �

Nieuw personeel een bos-
bouwtechnische opleiding
laten volgen

� �

Conform zijn met de ven-
nootschapswetgeving � �



Hoe zit de structuur in elkaar?
Binnen de erkenningsregeling is er een "erkenningssecretariaat", een "erkennings-
comité" en een "comité van beroep". 

Het erkenningssecretariaat staat in voor de administratieve opvolging. Het
controleert of de dossiers volledig zijn en houdt een lijst bij van de erkende
kopers en exploitanten. 
Dit secretariaat bestaat uit een inhoudelijk en een administratief medewerker.

Het erkenningscomité geeft advies aan de minister voor het toekennen van
erkenningen en behandelt de klachten. 
Dit comité bestaat uit een voorzitter, twee vertegenwoordigers van FEDEMAR,
één ambtenaar van het Bosbeheer, één vertegenwoordiger van de openbare bos-
eigenaars. 

Het comité van beroep geeft advies wanneer beroep wordt aangetekend tegen
een bepaalde uitspraak van het erkenningscomité omtrent een ingediende
klacht.
Dit comité bestaat uit een voorzitter, twee vertegenwoordigers van FEDEMAR,
één ambtenaar van het Bosbeheer, één vertegenwoordiger van de openbare bos-
eigenaars, één vertegenwoordiger van Inverde, één privé-eigenaar en één verte-
genwoordiger van de dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk. 

Hoe krijgt u een erkenning?
Volgende aanvraagprocedure moet gevolgd worden voor het bekomen van een
erkenning: 

• U vraagt een aanvraagdossier aan (zie volgende paragraaf ) bij het secretariaat of
haalt het van de website van de afdeling Bos & Groen (www.bosengroen.be). 

• U stuurt het volledig ingevulde aanvraagdossier, aangevuld met de nodige docu-
menten naar het erkenningssecretariaat.

• Het secretariaat gaat na of uw aanvraagdossier volledig is en brengt u hiervan
binnen de maand op de hoogte. Indien uw aanvraagdossier niet volledig is laat
het secretariaat u weten welke documenten of gegevens nog ontbreken en krijgt
u een maand de tijd om de ontbrekende zaken te bezorgen. 

• Indien uw aanvraagdossier volledig in orde is, wordt u schriftelijk op de hoogte
gebracht dat uw dossier officieel "volledig verklaard" is en wordt het voorgelegd
aan het erkenningscomité. Dit comité evalueert het dossier en geeft advies aan
de minister voor het al dan niet toekennen van een erkenning. 
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• Zodra de minister uw erkenning heeft toegekend, wordt u op de hoogte
gebracht door het secretariaat en krijgt u uw erkenningsnummer en erkennings-
kaart(en).

Deze procedure kan in totaal een viertal maanden in beslag nemen. 

Het aanvraagdossier
Het aanvraagdossier verschilt, net zoals de erkenningsvoorwaarden, voor een
koper of een exploitant en voor een natuurlijke persoon of een rechtspersoon. In
de volgende tabel vindt u een beknopt overzicht van de documenten waaruit het
aanvraagdossier is opgebouwd. 

Tabel 2: Nodige documenten in het aanvraagdossier voor een koper of exploitant,
natuurlijk persoon en rechtspersoon.
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Documenten Koper Exploitant
Natuurlijk
persoon

Rechts-
persoon

Natuurlijk
persoon

Rechts-
persoon

Verzoek tot erkenning � � � �

Kopie statuten en aandeel-
houders � �

Beschrijving bedrijfsactivi-
teiten (en bosexploitatie-
werkzaamheden)

� � � �

Verklaring � � � �

Kopie verzekeringspolis bur-
gerlijke aansprakelijkheid � � � �

Kopie verzekeringspolis
arbeidsongevallen � �

Verbintenis bosbouwtechni-
sche opleiding � �

Verbintenis volgen perma-
nente vorming � � � �

RSZ - attest � �

Uittreksel strafregister � � � �



De modelformulieren voor het aanvraagdossier met meer uitleg rond de
benodigde documenten zijn te verkrijgen bij het erkenningssecretariaat en
zijn terug te vinden op de website van de afdeling Bos & Groen (www.bosen-
groen.be). 

De erkende koper en exploitant is verplicht elke wijziging omtrent gegevens
in zijn aanvraagdossier te melden aan het erkenningssecretariaat. 

De erkenningskaart
Zodra de minister de erkenning verleent, krijgt u als aanvrager een erken-
ningsnummer en een erkenningskaart. Indien u als exploitant personeelsle-
den tewerk stelt, krijgt u ook voor elk van hen een individuele kaart. De
erkenningskaart wordt elk kalenderjaar vernieuwd. Iedereen die een geldige
erkenningskaart kan voorleggen mag werken in de openbare bossen. 

Deze erkenningskaart moet door iedereen steeds kunnen worden getoond.
Door de kopers op de houtverkoop en door de exploitanten en hun perso-
neel tijdens de boswerkzaamheden. 

Een overzichtslijst met erkende kopers en exploitanten is steeds op te vragen
op het erkenningssecretariaat of te vinden op de website van afdeling Bos &
Groen.
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Hoe gebeurt de controle?
Zowel de bosbeheerder zelf, als het "Bosbeheer" (boswachter, houtvester of
woudmeester) kunnen controles uitvoeren. Ook het erkenningscomité kan
steeds initiatieven nemen voor het uitvoeren of het laten uitvoeren van con-
troles. De erkende koper of exploitant en zijn personeel moeten steeds mede-
werking verlenen bij een eventuele controle. 

Controles kunnen betrekking hebben op verschillende aspecten zoals bij-
voorbeeld: 
• Beschikt u over een erkenningskaart?
• Leeft u de verkoopsvoorwaarden en boswetgeving na?
• Worden de voor de werkzaamheden relevante persoonlijke beschermings-

middelen (PBM’s) gebruikt?
• Is er een EHBO-kit aanwezig op de werf?
• Wordt er duidelijk zichtbaar gewerkt onder invloed van alcohol of andere

bedwelmende middelen?
• Wordt er gewerkt met biologisch afbreekbare olie en vanuit milieustand-

punt verantwoorde brandstoffen? 
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Hoe worden klachten behandeld? 
Klachten met betrekking tot de erkenningsvoorwaarden worden ingediend
bij het erkenningssecretariaat door de bosbeheerder of iemand van het
"Bosbeheer". Ook het verslag van een Proces Verbaal met betrekking tot niet
nageleefde erkenningsvoorwaarden wordt, naast een mogelijke strafrechter-
lijke procedure, behandeld als klacht. 

Het erkenningssecretariaat geeft de klachten door aan het erkenningscomité
dat oordeelt over de ernst van de inbreuk. Binnen één maand na het indie-
nen van de klacht deelt het erkenningscomité zijn beslissing met de eventu-
ele sanctie mee aan de indiener van de klacht en de betrokken exploitant of
koper. 

Welke sancties kunnen worden opgelegd? 
Het erkenningscomité kan een erkende koper of exploitant sancties opleg-
gen, gaande van een waarschuwing, een schorsing tot één jaar, of een advies
aan de minister om de erkenning in te trekken. 

Een waarschuwing kan worden gegeven bij het gemis aan bosbouwkundige
kennis of opleiding, het niet voldoen aan de vennootschapswetgeving, of
werkzaamheden laten uitvoeren door niet erkende aannemers. Twee waar-
schuwingen binnen de erkenningsperiode van 5 jaar kunnen leiden tot een
schorsing voor één jaar. 

Een schorsing tot één jaar kan ook direct worden uitgesproken bij het over-
treden van de boswetgeving, het niet naleven van de verkoopsvoorwaarden
of de voorwaarden opgenomen in de verklaring van de exploitant (bijlage I). 
Een schorsing wordt per aangetekend schrijven aan de erkende exploitant of
koper meegedeeld. Binnen de 15 dagen kan deze erkende koper of exploitant
zich verantwoorden of ervoor zorgen dat aan de voorwaarden wordt voldaan. 

Bij een tweede schorsing binnen de periode van de erkenning, zal het erken-
ningscomité de minister adviseren tot het intrekken van de erkenning. 

Wanneer u tijdelijk bent geschorst of uw erkenning werd ingetrokken, kan u
niet exploiteren of kopen in openbare bossen.
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Hoe werkt de beroepsprocedure?  
De erkende koper of exploitant kan tegen een beslissing van het erkennings-
comité beroep aantekenen. Binnen de dertig dagen na een beslissing van het
erkenningscomité kan u als erkende koper of exploitant per aangetekend
schrijven een gemotiveerd beroepschrift indienen bij het comité van beroep.
Alle betrokken partijen kunnen verzoeken om gedurende deze procedure
gehoord te worden door het comité van beroep. 

Binnen de zestig dagen na ontvangst van het beroepschrift neemt het comi-
té van beroep een beslissing. Deze beslissing wordt bezorgd aan het erken-
ningscomité, de indiener van de klacht en de betrokken koper of exploitant.
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• Het erkenningssecretariaat bosexploitatie staat in voor het opvolgen van de
aanvraagdossiers en het beantwoorden van uw vragen. 

Erkenningssecretariaat
Grote Markt 45
B-2260 Westerlo

Tel. + 32 (0)14 - 54 61 33
Fax + 32 (0)14 - 54 54 48

Email: erkenning.bosexploitatie@scarlet.be

• Het comité van beroep van de erkenningsregeling behandelt de beroeps-
schriften

Comité van Beroep erkenningsregeling
AMINAL
afdeling Bos & Groen
Koning Albert II laan 20 bus 8
1000 Brussel

• Meer info zoals de modelformulieren voor het indienen van een aanvraag, de
lijst met erkende kopers en exploitanten en het antwoord op veelgestelde vra-
gen (FAQ's) vindt u op de website van de afdeling Bos & Groen 
(www.bosengroen.be) onder het item bosbeleid.

Contact info



Verklaring van de exploitant van hout
Overeenkomstig Artikel 3, §1, 3°, en §2, 4°, van het Besluit van de Vlaamse
Regering houdende de erkenning van kopers en exploitanten van hout overeen-
komstig artikel 79 van het Bosdecreet van 13 juni 1990, verklaart de ondergete-
kende zich akkoord en om erkend te worden en erkend te blijven als exploitant ver-
bindt hij zich ertoe:

1. tijdens zijn exploitatie steeds de nodige veiligheidsvoorzieningen in acht te
nemen en onder meer zichzelf - als hij exploitatiewerkzaamheden uitvoert - en
in voorkomend geval zijn personeel dat de exploitatiewerkzaamheden uitvoert,
uit te rusten met de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen ( PBM's),
conform de wetgeving inzake arbeidsveiligheid en in overeenstemming met de
uit te voeren werkzaamheden. PBM's krijgen steeds een CE-markering;

2. tijdens zijn exploitatiewerkzaamheden steeds uitgerust te zijn met een EHBO-
kit conform de wetgeving inzake arbeidsveiligheid en in voorkomend geval
zijn personeel dat de exploitatiewerkzaamheden uitvoert steeds uit te rusten
met één EHBO-kit per vier werknemers;

3. noch zelf exploitatiewerkzaamheden uit te voeren, noch zijn personeel exploi-
tatiewerkzaamheden te laten uitvoeren onder invloed van alcohol of andere
bedwelmende middelen;

4. de voor de sector relevante CAO's na te leven;
5. alle sociale verplichtingen die op hem van toepassing zijn na te komen;
6. een verzekeringscontract burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten alsook een

verzekering tegen arbeidsongevallen en ter dekking van de schade die kan
voortvloeien uit de voorgenomen bosbouwwerkzaamheden;

7. alle fiscale verplichtingen die op hem van toepassing zijn met betrekking tot
de koop en de exploitatie, alsook de BTW-wetgeving, na te leven;

8. enkel te werken met biologisch afbreekbare oliën en met vanuit milieustand-
punt verantwoorde brandstoffen;

9. in onderaanneming als exploitant, enkel een beroep te doen op erkende onder-
aannemers voor de uitvoering van bosexploitatiewerkzaamheden;

10. de verkoopsvoorwaarden en de boswetgeving na te leven.

voornaam en achternaam: datum:
functie: handtekening:
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Bijlage I
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Bijlage II

Overzicht persoonlijke beschermingsmiddelen voor het wer-
ken met de kettingzaag en Europese normen markering
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