
dienstverleningspakket 
voor openbare houtverkopen

: : N I E U W : : 

VaNaf 2015 bIEdt INVErdE EEN VollEdIg dIENstVErlENINgspakkEt aaN Voor opENbarE hoUtVErkopEN.

het agentschap voor Natuur en bos (aNb) organiseert al jarenlang houtverkopen in Vlaanderen, waarbij onze  
partnerorganisatie inverde instaat voor de ondersteuning en financiële opvolging. Vanaf 2015 stelt inverde deze  
dienstverlening ook ter beschikking van alle openbare eigenaars, aangezien de federale ontvangers dit niet langer 
zullen opvolgen voor hen.

dEzE dIENstVErlENINg omVat:
•	 opmaak en druk houtcatalogus

•	 communicatie en organisatie houtverkoop

•	 huur zaal houtverkoop 

•	 huur bancontactsysteem bij verkoop aan particulieren

•	 registratie van de aktes 

•	 facturatie aan de koper

•	 communicatie van kopers en prijzen naar het openbaar bestuur

•	 communicatie naar de bank: omzetten belofte tot bankwaarborg en 
aanspreken bankwaarborg

•	 aanmanen laattijdige betalers

•	 storten gelden naar het openbaar bestuur

•	 doorstorten BTW naar BTW administratie

•	 afleveren	kapvergunning	voor	koper

Meer informatie? 
Contacteer Wendy Gordts
T. 02 553 81 61
wendy.gordts@lne.vlaanderen.be

klinkt bijzonder interessant, maar ik heb nog enkele vragen...

Wat hoUdt dE Volmacht IN dIE Ik aaN hEt aNb moEt gEVEN?
•	 Met deze volmacht voor de houtverkoop stemt u ermee in dat het ANB het hout voor u aanbiedt op haar houtverkoop en dat het ANB 

definitief	toewijst	aan	de	hoogste	bieder.	Dit	overeenkomstig	de	schattingsprijzen.	Dit	is	de	meest	doeltreffende	en	snelste	manier	van	
werken, die garandeert dat de facturen snel kunnen worden opgemaakt en verstuurd. Het biedt ook de meeste zekerheid aan de koper, 
aangezien hij onmiddellijk duidelijkheid heeft over zijn gekochte loten.

hEt Is Voor mIjN opENbaar bEstUUr oNmogElIjk om EEN dErgElIjkE Volmacht tE gEVEN, Wat NU?
•	 Een vertegenwoordiger van uw openbaar bestuur is aanwezig op de houtverkoop en geeft ter zitting zijn akkoord voor directe 

toewijzing.

•	 OF,	indien	ook	dit	onmogelijk	is,	u	verbindt	zich	ertoe	om	binnen	de	vijf	werkdagen	na	de	verkoop	via	e-mail	de	definitieve	toewijzing	
te bevestigen/te weigeren. Langer kunnen wij niet op een toewijzing wachten, omdat anders de facturatie niet kan starten.

WaNNEEr oNtVaNg Ik hEt gEld VaN mIjN hoUtVErkoop?
•	 Zodra de koper het volledige bedrag betaald heeft, stort inverde dit geld binnen 20 kalenderdagen door aan uw openbaar bestuur (excl. 

de 3% aangerekende kosten en 6% btw). Let wel: afhankelijk van het geboden bedrag betaalt de klant in één keer of in vier schijven.

Ik WIl toch graag zElf dE fINaNcIëlE opVolgINg doEN. kaN dat Nog?
•	 Dat	kan.	Wij	regelen	de	volledige	houtverkoop	voor	u	maar	u	staat	zelf	in	voor	de	inning	van	de	facturen.	Merk	wel:	de	3%	onkosten	

voor de organisatie van de houtverkoop dient u nog steeds aan inverde over te dragen. Inverde factureert dit bedrag aan u na de 
houtverkoop.	Verder	dient	u	na	betaling	van	de	eerste	schijf	door	de	koper	contact	op	te	nemen	met	het	ANB,	voor	het	afleveren	van	de	
kapvergunning.

Wat schrIjft dE btW WEtgEVINg Voor?
Door	de	verkoop	van	hout	wordt	u	als	openbaar	bestuur	mogelijk	btw-plichtig.	Dit	dient	u	zelf	na	te	gaan.	

•	 Indien u BTW-plichtig bent en inverde de facturatie opvolgt: Omdat inverde als verkoper zal optreden naar de kopers, dient u ook een 
verkoopfactuur	uit	te	schrijven	aan	inverde.	Dit	gebeurt	na	de	houtverkoop,	wanneer	de	geboden	prijs	bekend	is.	 
Pas daarna kunnen de facturen naar de kopers worden opgemaakt. 

•	 Indien u BTW-plichtig bent en zelf instaat voor de facturatie: In dat geval bent u verplicht een factuur uit te schrijven naar uw klanten.



Ik overweeg om in te tekenen op dit interessante aanbod  
Hoe verloopt alles verder?

3 tot 4 maand voor de houtverkoop: 
U ontvangt een brief van het ANB met enerzijds de vraag voor 
goedkeuring van deelname aan de houtverkoop en anderzijds de vraag 
voor	het	verstrekken	van	een	volmacht	aan	het	ANB.	Daarnaast	bevat	
de brief een voorstelovereenkomst waarmee u kan intekenen op de 
dienstverlening van inverde.

het ANB heeft  
een volmacht voor 
definitieve	toewijzing

het ANB heeft  
een volmacht voor 
definitieve toewijzing

u ontvangt  
ter informatie van 
het ANB een e-mail 
met de resultaten  
van de verkoop

u ontvangt  
ter informatie van 
het ANB een e-mail 
met de resultaten van 
de verkoop + kopie 
van de waarborgen

het ANB heeft  
geen volmacht en kan slechts 
voorlopig toewijzen

het ANB heeft  
geen volmacht en kan slechts 
voorlopig toewijzen

 » u ontvangt ter goedkeuring 
van het ANB een e-mail met 
een overzicht van de hoogste 
biedingen

 » u geeft binnen de vijf dagen 
uw goedkeuring, zoniet gaan 
deze loten naar herverkoop

 » u ontvangt ter goedkeuring 
van het ANB een e-mail met 
een overzicht van de hoogste 
biedingen

 » u geeft uw goedkeuring, 

U maakt gEbrUIk VaN hEt dIENstVErlENINgspakkEt VaN INVErdE u staat zelf in voor de financiële opvolging

U stuurt uw beslissing in verband met uw 
deelname aan de houtverkoop en eventueel de 
ondertekende overeenkomst, inclusief de nodige 
info, terug naar het ANB.

Uw voordelen

• U kunt beroep doen op de jarenlange ervaring van het aNb en inverde in organisatie en 
financiële opvolging van houtverkoop.

• U heeft geen administratieve rompslomp of zorgen over de financiële opvolging.

• U hoeft zich niet in te werken in de regelgeving over houtverkoop, opvolging van betalingen, 
bankwaarborgen, facturatie, ….

• Wij organiseren de volledige houtverkoop voor u, van publicatie van de verkoopdata tot het 
afleveren van de kapvergunning. U dient slechts één maal uw goedkeuring te geven.  
Wij houden u doorheen het traject op de hoogte en storten het geld op uw rekening.

• Het ANB kan beroep doen op jarenlange expertise en kan daardoor marktconforme 
schattingsprijzen instellen. resultaat: u ontvangt een correcte prijs voor uw hout, ook al 
biedt u slechts een klein volume te koop aan.

• de houtverkopen van het aNb zijn een vaste waarde in de sector en kunnen steeds rekenen 
op een ruime opkomst: alle erkende exploitanten worden aangeschreven.

• In geval van laattijdige betalingen heeft u geen kopzorgen. Inverde maant de kopers aan tot 
betalen en vraagt de bankwaarborg op indien nodig.

• Een sneller doorlopen van het proces: door aan aNb een volmacht te geven voor directe 
toewijzing kan de administratieve opvolging sneller verlopen. zo kan de exploitant sneller aan 
het werk en is de exploitatie ook sneller uitgevoerd.

• Tot slot een niet onbelangrijk voordeel voor uw klanten: de koper ontvangt één factuur, 
ongeacht of hij van ANB en/of van één of meerdere openbare besturen koopt.

dag VaN dE hoUtVErkoop

in de eerste dagen na de houtverkoopdag in de eerste dagen na de houtverkoopdag

 » inverde	verzorgt	de	financiële	afhandeling:	eerste	 
facturatie naar de koper, aanschrijven van de bank, …

 » na betaling van de eerste schijf door de koper zorgt het 
ANB	voor	de	aflevering	van	de	kapvergunning

 » inverde	volgt	de	financiële	afhandeling	verder	op:	facturatie	
van de verschillende schijven gedurende de komende 
zes maanden, communicatie afbouw bankwaarborg, 
herinneringen…

 » wanneer de koper het totaalbedrag heeft betaald,  
stort inverde het nettobedrag (excl. 3% kosten, excl BTW) 
aan u door

 » voor het organiseren van de houtverkoop ontvangt u 
van inverde een factuur ten bedrage van 3% van de 
houtverkoopsom, vermeerderd met BTW

 » u stuurt zelf de eerste factuur naar de koper en regelt de 
bankwaarborg met de bank

 » u laat aan het ANB weten dat de kapvergunning mag 
worden afgeleverd, na betaling van de eerste schijf

 » u stuurt de nodige facturen naar de koper en staat in voor 
de afbouw van de bankwaarborg
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