Eerste ervaring met verkoop van
kwaliteitshout uit een Vlaams
Domeinbos op de houtbeurs van
Saint-Avold (Frankrijk)

Colofon
Dit rapport is een gezamenlijke uitgave van het Agentschap voor Natuur en Bos en van Inverde
Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel
Tel.: 02 553 81 02
Fax: 02 553 81 05
www.natuurenbos.be – www.inverde.be
Dit rapport is opgemaakt in het kader van het KOBE-project. KOBE staat voor KennisOndersteuning
bij Beheer en Economie van natuur-, groen- en bosdomeinen. KOBE is een samenwerkingsproject
tussen het Agentschap voor Natuur en Bos en Inverde. Dit rapport is een werkdocument, en
weerspiegelt niet noodzakelijk de standpunten of de werking van het Agentschap voor Natuur en Bos
en Inverde.
Auteur(s): Wim Buysse
Werkten mee: ANB: Bart Meuleman, Chris Van denbempt, Inge Serbruyns; Inverde: Ellen Hutsebaut
Uitgave: oktober 2014
D/2014/3241/305
NUR 944
SISO 636.1
© Creative Commons Naamsvermelding- GelijkDelen 4.0 Internationaal

Dit rapport is ook beschikbaar op de website van het Inverde-expertisecentrum (www.inverde.be) en
op het ANB-intranet (http://teamlne.vlaanderen.be/anb/intranet/Paginas/default.aspx)
Overname van tekst uit dit rapport kan mits correcte bronvermelding.
Citeren als: auteur(s) (jaar van uitgave). Titel. KOBE-rapport van het Agentschap voor Natuur en Bos
en Inverde. Brussel, xx pp.

Inhoud
Colofon .....................................................................................................................................................ii
Inhoud ...................................................................................................................................................... i
1

Samenvatting................................................................................................................................... 1

2

Inleiding ........................................................................................................................................... 2

3

Resultaten van de veiling in Saint-Avold ......................................................................................... 3

4

Verkoop van de overblijvende stamstukken ................................................................................... 7

5

Kosten-baten ................................................................................................................................... 9

6

7

5.1

Financieel................................................................................................................................. 9

5.2

Overige .................................................................................................................................. 10

5.3

Lange termijn duurzaamheid ................................................................................................ 10

Aanbeveling organisatie verkoop op basis van huidige ervaring .................................................. 11
6.1

Hoe bomen selecteren? ........................................................................................................ 11

6.2

Kubering ................................................................................................................................ 11

6.3

FSC ......................................................................................................................................... 12

6.4

Juridische aspecten ............................................................................................................... 12

6.4.1

Wettelijke basis ............................................................................................................. 12

6.4.2

Erkenningsregeling ........................................................................................................ 13

6.4.3

Prijs, BTW, betaling........................................................................................................ 13

6.4.4

Onvoorziene scenario’s ................................................................................................. 14

Literatuurlijst ................................................................................................................................. 15

Bijlage 1: Verkoopsvoorwaarden gebruikt tijdens het pilootproject .................................................... 16
Bijlage 2: Franse vertaling verkoopsvoorwaarden ................................................................................ 22
Bijlage 3: Duitse vertaling verkoopsvoorwaarden ................................................................................ 28

i

Eerste ervaring verkoop kwaliteitshout Saint-Avold

1 Samenvatting
Dit rapport geeft een overzicht van de eerste ervaring met de verkoop van kwaliteitshout uit een
Vlaams domeinbos op de veiling van Saint-Avold in Frankrijk. En het geeft aanbevelingen naar de
toekomst.
De netto inkomsten van een gedifferentieerde verkoop lagen 2,7 keer hoger dan de klassieke
verkoop op stam van gelijkaardige bomen, alle kosten inbegrepen. De verkoop levert bovendien
bijkomende baten op. We zijn namelijk zeker dat het hout wordt verwerkt tot duurzame
hoogwaardige producten en er zijn nu meer potentiële kopers op de hoogte van wat er uit
Vlaanderen kan aangeboden worden.
Er wordt aanbevolen om de verkoop van hout van topkwaliteit uit Vlaanderen via Saint-Avold te
herhalen. Om zelf een dergelijke veiling op te zetten heeft ANB onvoldoende ervaring. Het volume
dat jaarlijks kan worden aangeboden is ook zeer beperkt. Het is aangewezen om een groep experten
en boswachters een doorgedreven vorming rond het herkennen van kwaliteitshout te laten volgen.
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2 Inleiding
Jaarlijks verkoopt het Agentschap voor Natuur en Bos ongeveer 220.000 m³ hout uit openbaar bos.
Dit hout wordt vooral op stam verkocht en bestaat uit uiteenlopende sortimenten, soorten en
kwaliteiten.
Af en toe zitten daar stammen van uitzonderlijke houtkwaliteit tussen. Deze zijn het resultaat van
vele generaties bosbeheer. Het idee om die stammen naar gespecialiseerde veilingen te brengen en
zo meer zekerheid te hebben dat dergelijk kwaliteitshout optimaal wordt vermarkt en verwerkt in
duurzame, hoogwaardige toepassingen suddert al minstens 15 jaar. In een studie uitgevoerd in 1999
werd o.a. gekeken naar mogelijkheden om hout te verkopen op de veilingen van Münster (Duitsland)
en Arnhem (Nederland) (Bruynseels en Bemelmans, 1999), maar uiteindelijk werd dit nooit
uitgevoerd. Waarschijnlijk had dit te maken met de interpretatie van diverse wetgeving, o.a. de
complexe BTW-regeling.
De veiling in Saint-Avold bestaat ondertussen 20 jaar (Wilhelm et al., 2014). De veiling specialiseert
zich in de verkoop van loofhout van topkwaliteit, vnl. eik. Tussen januari 2009 en december 2011 liep
een Interreg project “Coforko” (Coopération Forestière – Forstliche Kooperation) met partners uit
het Saarland, Rijnland-Palts, het Groothertogdom Luxemburg en Wallonië. Resultaat is o.a. dat er
een collegiale samenwerking bestaat tussen verschillende veilingen in Frankrijk en Duitsland. Zo
houdt men bijvoorbeeld dezelfde uiterste data aan voor het indienen van de biedingen. De Waalse
collega’s van het DNF (Département de la Nature et des Forêts) hebben tijdens dit project dankzij de
samenwerking met Duitsland en Frankrijk ervaring opgebouwd rond herkennen van kwaliteitshout
en beheer voor de productie van kwaliteitshout. Forêt Wallonne organiseerde een opleiding rond
deze onderwerpen voor elke houtvester en boswachter (Brunin et al., 2012). En op 19 februari 2013
werden voor het eerst vijf stammen van eik uit het domeinbos Saint-Michel (kanton Nassogne)
verkocht op de veiling in Saint-Avold (Baar et al., 2013).
We kwamen in contact met belangrijke grondleggers van de veilingen voor kwaliteitshout in het
Duits-Franse grensgebied, nl. Georg-Jozef Wilhelm (Landesforsten Rheinland-Pfalz) die ook een van
grondleggers van de QD-methode is en Bruno Vuidel (ONF) en met de initiatiefnemer in Wallonië
(François Baar) tijdens het afsluitend colloquium van het Interreg-project op 15 december 2011 in
Marche-en-Famenne (CoForKo, 2011). Op 12 december mochten we de keuring door het team
experten van het ONF volgen tijdens de velling van de kwaliteitseiken (Buysse et al., 2012) en in
februari 2013 mochten we aanwezig zijn op de debriefing voor de medewerkers van de veiling
(http://youtu.be/0YM4GfRqTM4 ).

Doordat we het leerproces van onze Waalse collega’s konden volgen en dankzij de contacten die
ontstonden met onze Duitse en Franse collega’s waren we in staat begin 2014 voor het eerst
kwaliteitshout uit Vlaamse domeinbossen te verkopen op de veiling van Saint-Avold. Meer bepaald
ging het om 5 eiken uit Meerdaalwoud.
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3 Resultaten van de veiling in Saint-Avold
Concreet werden een 9-tal bomen van ongeveer 180 jaar oud uit het Meerdaalwoud geselecteerd. Ze
waren een jaar eerder gehamerd als onderdeel van een verjongingskap opgenomen in het
beheerplan. Ze werden in regie geveld door een erkende exploitant. In samenwerking met onze
collega’s van het Office National des Forêts (ONF) uit Frankrijk werden de bomen getaxeerd en werd
enkel de topkwaliteit, zijnde 5 stamstukken van zomereik, geschikt geacht om aan te bieden op de
houtveiling in Saint Avold.

Figuur 1 Op 26 november 2013 werd boom nummer 8 in bestand “De Warande” in
het Meerdaalwoud geveld nadat hij een jaar eerder werd gehamerd in uitvoering van
een verjongingskap opgenomen in het beheerplan. (foto Wim Buysse)
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Figuur 2 Op 27 november 2013 selecteren experten van het Franse ONF hieruit een
stamstuk van 4,52 m³ dat van voldoende kwaliteit is om op hun veiling verkocht te
worden. (foto Peter Raymakers)
Deze stamstukken haalden een gemiddelde prijs van 583 €/m³ (BTW en 3% kosten niet inbegrepen),
met een minimum van 467 €/m³ en een maximum van 728 €/m³. Om een beter zicht te krijgen op de
prijsvorming van kwaliteitshout werd elk stamstuk als een apart lot aangeboden (tabel 1).
Tabel 1 Volume, koper, geboden en toegewezen prijzen en aantal biedingen op de 5 stamstukken.
Lot
Volume Koper
Prijs
Prijs/m³ Tweede Derde
Aantal
Aantal
(m³)
(**)
bieding
bieding geldige
ongeldige
biedingen biedingen
116
4.64
Mehling &
2.964
638,8
704(*)
684(*)
3
3
Wiessmann
117
3.31
Mehling &
1565
472.8
620(*)
564(*)
2
3
Wiessmann
118
2.35
Mehling &
1478
628.9
375
360
3
0
Wiessmann
119
3.60
Mehling &
2620
727,8
609(*)
434(*)
2
3
Wiessmann
120
4.52
Mehling &
2110
466,8
429(*)
324
3
1
Wiessmann
(*) ongeldige bieding, o.a. geen belofte tot betalingswaarborg bijgevoegd, niet op tijd ingediend, niet
op het juiste adres ingediend, …
(**) prijs exclusief BTW en 3 % kosten
De meeste kopers op deze beurs zijn bedrijven uit Frankrijk en Duitsland en zijn de Franse en Duitse
wetgeving gewoon. Het hoog aantal ongeldige biedingen heeft waarschijnlijk vooral hiermee te
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maken. Bij een vervolg moeten we zeker meer aandacht besteden aan een eenvoudige en duidelijke
communicatie over hoe Vlaamse verkoopsvoorwaarden verschillen van de buitenlandse.
In 2014 werden op de veiling in totaal 427 m³ aangeboden in 235 loten, bijna allemaal afkomstig uit
openbare bossen. De veiling staat bekend voor een ruim aanbod aan stammen van zomer- en
wintereik, maar er wordt ook hout van andere boomsoorten verkocht.
Tabel 2 Volume, koper, geboden en toegewezen prijzen en aantal biedingen op de 5 stamstukken.
Soort
Aangeboden volume (m³)
Gemiddelde prijs (€/m³)
eik
185
561
Elsbes (Sorbus torminalis)
69
484
Gewone esdoorn
66
346
Es
39
222
Zoete kers
35
240
Peervormige lijsterbes (Sorbus
9
591
domestica)
Amerikaanse eik
6
250
Linde
2
184
Perelaar
4,5
274
Op dit type beurzen zijn ook de uitschieters interessant. Het recordbedrag werd dit jaar gehaald door
een stamstuk van 1,34 m³ Elsbes dat werd verkocht voor 3.904 €/m³. De duurste eik bracht 976 €/m³
op. In vergelijking met de afgelopen jaren bleven de gemiddelde prijzen van de meeste soorten
relatief stabiel. Elsbes en Gewone esdoorn zakten. Bij de eerste kan dit te wijten zijn aan de smaak en
mode van houtproducten die aan het wijzigen is, bij de tweede heeft dit te maken met het feit dat
slechts weinig stammen die werden aangeboden een duidelijk gegolfd patroon in hun jaarringen
hadden.
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Figuur 3 Op 20 februari 2014 werd het geselecteerde stamstuk op de houtveiling
verkocht aan de Duitse zagerij en fineerbedrijf Mehling-Wiesmann voor 2.110 €.
Omdat er op de beurs nu hout uit drie landen wordt aangeboden kleefden
enthousiaste Franse collega’s de Belgische driekleur op de stam. (foto Wim Buysse)
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4 Verkoop van de overblijvende stamstukken
De resterende stamstukken van die 9 bomen werden op 19 maart in Meerdaal liggend langs de weg
verkocht. Het ging om een volume van 32,2 m³. Ook hier werd elk stuk als apart lot verkocht (tabel
3). De gemiddelde toegewezen prijs (€/m³, BTW en kosten NIET inbegrepen) bedroeg 156 €/m³.
Tabel 3 Volume en toegewezen prijs van de resterende stamstukken. Verkoop van 19 maart
2014, liggend langs de weg
Lot
Volume (m³)
Toegewezen prijs (€)
Prijs/m³ (€/m³) (*)
11-2013/MEL-1
6,36
850
93
11-2013/MEL-2
5,72
1.264
221
11-2013/MEL-3
7,18
1.207
168
11-2013/MEL-4
7,38
1.161
157
11-2013/MEL-5
2,11
251
119
11-2013/MEL-6
2,53
204
81
11-2013/MEL-7
0,92
86
93
(*) prijs exclusief BTW en 3 % kosten

Figuur 4 Indruk van de kwaliteit van de resterende stamstukken (foto Bart
Meuleman)
En tenslotte werd het kroonhout nog verkocht als brandhout. Het ging om 24 m³ en bracht 850 € op
(35 €/m³, liggend langs de weg).
7

De kosten voor twee dagen vellen, uitslepen en afkorten op aanwijzing van de Franse experten
bedroeg 1.700 € (excl. BTW). Het transport tot Saint-Avold kostte 695 € (excl. BTW).
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5 Kosten-baten
5.1 Financieel
De gedifferentieerde verkoop bracht 9.705 € meer op dan de klassieke verkoop op stam (tabel 4).
Netto-inkomsten van alle gehamerde bomen uit het bestand lagen dus drie keer hoger.
Tabel 4 Vergelijking verkoop op stam en gedifferentieerde verkoop (houtprijzen exclusief BTW en
kosten)
Enkel verkoop op stam
Gedifferentieerde verkoop
50 m³ (IVANHO formule) aan gemiddeld 18,42 m³ op houtveiling = + 10.737 €
90 €/m³ = + 4.500 €
32,20 m³ liggend = + 5.023 €
24,00 m³ brandhout = + 840 €
Kosten = “standaard”
Extra kosten 1: vellen en slepen in regie = - 1.700 €
Extra kosten 2: transport = - 695 €
Netto inkomsten: 4.500 €
Netto inkomsten: 14.205 €
Dit is echter zonder de bijkomende inzet van ANB personeel gerekend. In het kader van dit
pilootproject werd uiteraard vergaderd, op bezoek gegaan naar de veiling, Franse experten werden
hier uitgenodigd. Dit wordt beschouwd als leergeld. ONF rekende ons ook geen kosten aan. Ook zij
beschouwden dit als een leerproces en het feit dat nu een nieuwe buitenlandse partner via hun
verkoopt verhoogt de uitstraling van de veiling.
We gaan er verder van uit dat boswachters en beheerders in de toekomst vorming over het
herkennen van kwaliteitshout zullen volgen zodat ze zelf de bomen die geschikt zijn voor de veiling
kunnen selecteren. Het ontwikkelen van een vormingspakket en het opleiden van de eerste experten
is voorzien in het Interreg Eco²Eco projectvoorstel dat eind dit jaar wordt ingediend. Definitieve
selectie van gevelde stammen zal nog verschillende jaren door de experten van het ONF moeten
gebeuren tot hier voldoende kennis en ervaring is opgebouwd.
Eens dit systeem routinematig wordt uitgevoerd komt er dan in vergelijking met verkoop op stam
bovenop de standaardkosten (opmaken cataloog en organisatie verkoop) volgende extra kosten bij:
- 1 dag boswachter die bezoek van Franse experten begeleid (7,6 u x 27,6 € = 210 €, volgens
normkosten die bij berekening van personeelsplannen worden gebruikt)
- Kosten keuring en veiling = 40 €/m³ plus transportkosten (300 €)
- 1 dag regiobeheerder die over en weer rijdt om op de opening van de biedingen aanwezig te
zijn (alternerend in Frankrijk of Duitsland bij een van de deelnemende veilingen): ’s avonds
vertrekken en overnachting (100 €), voormiddag opening en ’s namiddags terugkeren (7,6 u x
42,4 € = 322 €, volgens normkosten die bij berekening van personeelsplannen worden
gebruikt), transportkosten (300 €)
Interne kosten komen dan neer op 1.969 €. Op die manier berekend zou de gedifferentieerde
verkoop 7.736 € meer hebben opgebracht dan een klassieke verkoop op stam. Reële nettoinkomsten zouden 2,7 keer hoger gelegen hebben.
Maar dit is dus een cijfer gebaseerd op één verkoop van welbepaalde bomen op één welbepaald
tijdstip terwijl er nog volop een leerproces bezig was.
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5.2 Overige
Bijzonder interessant daar bovenop is dat de stammen FSC gecertificeerd zijn en we ze tot het
eindproduct zullen kunnen opvolgen. Binnen enkele maanden zal duidelijk worden of de pioniersweg
die deze stammen aflegden inderdaad tot duurzame hoogwaardige producten leidde die nog vele
tientallen jaren blijven meegaan.
Het aanbieden van kwaliteitshout op de veiling heeft ook de interesse voor Vlaams kwaliteitshout
gewekt van enkele gespecialiseerde bedrijven in Frankrijk en Duitsland. Het koperspotentieel van
deze nicheproducten kan hierdoor waarschijnlijk uitbreiden. Het blijven nicheproducten, het is
weinig waarschijnlijk dat er jaarlijks meer dan 10 dergelijke stammen kunnen verkocht worden. De
impact op traditionele kopers blijft dus beperkt.

5.3 Lange termijn duurzaamheid
Exploitatie van zware bomen vergt een bijzondere kennis, zowel wat betreft mogelijke bodemschade
als wat betreft vermijden van kwetsuren aan de stam. Gezien het gewicht van die bomen is de inzet
van zware machines vereist. In het buitenland worden dergelijke bomen geveld en tot de
ruimingspiste gelierd. Skidders en andere machines blijven daar op de pistes. Houtstapelplaatsen zijn
bereikbaar met zware vrachtwagens.
In Vlaanderen is er bij de exploitatie van zware bomen nog weinig ervaring met deze aanpak.
Studies in het Zoniënwoud tonen aan dat er zware bodemverdichting wordt vastgesteld op 20 % van
de oppervlakte en lichte bodemverdichting op 40 % (De Vos, 2005). In Meerdaalwoud zullen die
oppervlaktes iets lager liggen, maar visueel kan op veel plaatsen de aanwezigheid van
storingsindicatoren als pitrus en waterpeper worden vastgesteld.
Er wordt in het kader van andere KOBE projecten gewerkt om het gebruik van vaste ruimingspistes
ook bij de exploitatie van zware bomen ingang te doen vinden.
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6 Aanbeveling organisatie verkoop op basis van
huidige ervaring
6.1 Hoe bomen selecteren?
-

Momenteel dient de selectie van topkwaliteit te gebeuren op basis van eigen inzichten en ervaring. Als
hulpmiddel kan gebruik gemaakt worden van de schitterende handleiding “Carnet d'assistance pour
l'évaluation qualitative des bois sur pied et abattus.” (Brunin et al., 2012). Indien het Eco²Eco project
doorgaat (zie 5.1) zullen verschillende personen per provincie een doorgedreven opleiding over
herkennen van houtkwaliteit kunnen volgen. Die zullen dan op hun beurt andere collega’s verder
kunnen ondersteunen.

-

Indien bomen van topkwaliteit worden gehamerd, dienen ze voorlopig te worden toegewezen aan een
apart lot. Definitieve toewijzing aan een lot voor verkoop op de veiling dient nog minstens enkele
jaren door de experten van ONF te gebeuren. Tijdens het pilootproject zijn de experten tweemaal op
bezoek geweest. Een eerste keer om de stammen staand te keuren. Een tweede keer tijdens de
velling. Dan werden de stammen liggend gekeurd en werden geschikte stamstukken afgekort.

-

In de toekomst lijkt het aangewezen om gehamerde bomen in bestanden met topkwaliteit in regie te
laten vellen. Ofwel worden de stammen dan in volle lengte naar een stapelplaats gesleept, ofwel
blijven ze in het bos liggen tot de keuring. De ONF experten dienen dan maar één keer te komen en
kunnen onmiddellijk de kwaliteit beoordelen en de gewenste stamstukken selecteren. De rest wordt
dan ter plekke liggend verkocht. Bijkomend voordeel is dan ook dat de impact van de exploitatie
volledig onder controle wordt gehouden.

-

Concreet dient dan een offerte te worden gevraagd aan minstens drie verschillende erkende
exploitanten voor het vellen, onttakken, inkorten en slepen tot aan de weg van de geselecteerde
bomen. De exploitant moet aanwezig zijn bij het bezoek van de ONF experten om verder op gewenste
lengte in te korten.

-

Vervolgens wordt een offerte gevraagd aan minstens drie transporteurs. Die dienen op voorhand het
volume en aantal stamstukken te kennen, maar moeten ook het gewicht kennen van het zwaarste
stamstuk om te kunnen inschatten of hun hijskraan dit aankan.

-

Praktische afspraken over datum van levering in Saint-Avold gebeuren met Bruno Vuidel van het ONF.

-

Gezien de vlotte samenwerking met de Franse collega’s lijkt het aangewezen met hen te blijven
samenwerken. De Waalse collega’s hadden het plan om een eigen veiling te starten in Saint-Hubert,
aangesloten bij het netwerk van Duitse en Franse veilingen. Dit plan werd uiteindelijk niet
weerhouden. Mocht dit in de toekomst toch opnieuw aan de orde zijn, dan is het logischer om hout
van de Vlaamse domeinbossen in Wallonië te koop aan te bieden. De transportkosten zijn dan lager en
we blijven binnen dezelfde Belgische BTW-regeling. Een eigen veiling voor hout van topkwaliteit
opstarten is niet aan de orde. Het duurt nog jaren vooraleer hiervoor voldoende expertise aanwezig is.

6.2 Kubering
Bomen die op stam worden verkocht worden gekubeerd volgens de IVANHO 1 software. Bij verkoop
voor de veiling van Saint-Avold echter wordt het geselecteerde stamstuk gekubeerd als cilinder met
het midden van het stamstuk als diameter. De hoogte van de cilinder is de lengte van het stamstuk .
Van die lengte wordt afgetrokken:
- 15 cm van de stamvoet
- 10 cm van de stamtop
- 1 cm per lopende meter stamstuk

1

IVANHO staat voor INformatisering VAN de HOutverkoop, de in huis ontwikkelde software voor de verwerking
van de meetstaten en opmaak van de verkoopcatalogussen.
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Dus, een stuk stam van topkwaliteit van 10 m waarvan de diameter in het midden van het stamstuk
80 cm bedraagt wordt gekubeerd als:
H= 10 – 0,15 – 0,10 – (10 x 0,01) = 9,65 m
G = π d²/4 = 0,5026 m²
V = 9,65 m * 0,5026 m² = 4,80 m³

6.3 FSC
Stamstukken uit FSC-gecertificeerde bossen moeten verwijzen naar FSC-codes zodat ze traceerbaar blijven. De
formulering verschilt naargelang de plaats waar de code vermeld wordt. Voor Meerdaalwoud dient in de
cataloog te worden vermeld “FSC gecertificeerd CU-FM/COC-804128-AR-01”. Op de verkoopsdocumenten en
factuur wordt vermeld: “FSC 100% CU-FM/COC-804128-AR-01”
Als promotie wordt aanbevolen op de veiling op de stammen volgend logo (geplastificeerd) te bevestigen:

De exacte code die moet gebruikt worden kan worden opgevraagd bij de interne FSC-auditeur.

6.4 Juridische aspecten
Bijlage 1 bevat de verkoopsvoorwaarden die werden gebruikt tijdens het pilootproject. Hier worden
kort enkele punten overlopen die te maken hebben met juridische aspecten en die ofwel uitgeklaard
zijn ofwel nog verder moeten uitgewerkt worden.
6.4.1

Wettelijke basis

Hout wordt in principe openbaar verkocht (Bosdecreet art. 55) en de verkoop wordt georganiseerd
en voorgezeten door ANB (art. 56). Dit was ook hier het geval. De verkoop gebeurde per inschrijving.
Alle erkende Vlaamse kopers plus een lijst met gekende kopers van de veiling in Saint-Avold werden
aangeschreven. De verkoopsvoorwaarden stonden ook beschikbaar op het Internet en werden
vertaald in het Frans en Duits (zie bijlage 2 en 3). In geval van discussie was enkel de Nederlandstalige
versie rechtsgeldig. De verkoop werd voorgezeten door ANB. ONF faciliteerde door hun
infrastructuur ter beschikking te stellen maar had voor de rest niks met de verkoop te maken. De
verkoop volgde dus volledig de Vlaamse wetgeving maar de stammen lagen ter bezichtiging in het
buitenland. Alle juristen die hierover gecontacteerd werden zagen hier geen problemen in.
12
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Misverstanden:
Zoals steeds dienden de inschrijvingen onder gesloten omslag te worden ingediend bij Inverde en
werden ze door de voorzitter van de verkoop geopend. Deze opening vond echter plaats in
Thallichtenberg, Duitsland. Jaarlijks gebeurt de opening van de inschrijvingen van alle veilingen in het
netwerk gezamenlijk plaats. Dit gebeurt alternerend in Duitsland of Frankrijk.
Dit zorgde voor twee soorten misverstanden. Een koper ging er van uit dat de opening plaats vond op
het moment dat de inschrijvingen volgens de verkoopvoorwaarden op het adres van Inverde
moesten toekomen. Verschillende Franse en Duitse kopers gingen er van uit dat zoals lokaal
gebruikelijk is de inschrijving tot vlak voor de opening ter plekke kan worden afgegeven. Dit stond
niet in onze verkoopsvoorwaarden vermeld.
Aanbeveling:
- In de verkoopsvoorwaarden moet extra duidelijk vermeld worden dat de inschrijvingen tegen
een deadline moeten toekomen op Inverde, maar dat de opening gebeurt bij de Duitse of
Franse gastheer van dat jaar. De inschrijvingen moeten een dag of twee vroeger toekomen in
Brussel om de voorzitter van de verkoop de kans te geven ze op te halen en mee te nemen.
- Er wordt aanbevolen om de afgifte van de inschrijvingen met de hand tot vlak voor de
opening toe te laten.
- De vertaling van de verkoopsvoorwaarden moet nog eens worden nagekeken op taalfouten.
6.4.2

Erkenningsregeling

Alle kopers die jaarlijks meer dan 50 m³ hout uit Vlaamse openbare bossen kopen moeten erkend
zijn. Dit werd expliciet vermeld in de verkoopsvoorwaarden en nogmaals op het
inschrijvingsformulier. Tijdens dit pilootproject werd 18,42 m³ aangeboden, voor nieuwe kopers dus
ruim onder de hoeveelheid die als niet-erkend koper kan gekocht worden.
Er zijn geen redenen om hiervan af te wijken. Indien buitenlandse kopers ooit meer dan 50 m³ willen
kopen kunnen ze zich laten erkennen of ze kunnen aankopen via een andere erkende koper.
Er wordt aanbevolen dat het erkenningssecretariaat op hun website een pagina toevoegt in het Duits
en het Frans (en misschien tegelijk ook in het Engels) met informatie over de erkenningsregeling.
6.4.3

Prijs, BTW, betaling

In uitvoering van art. 11 van het Besluit van de Vlaamse regering van 7 juni 2002 houdende de
werkwijze en de voorwaarden inzake de openbare verkopen van hout en andere bosproducten van
openbare bossen wordt het geboden bedrag vermeerderd met 3 % kosten. Bij dit pilootproject kwam
dit dus neer op 322 €. Dit is een bijdrage in de kosten van de organisatie van de verkoop (zie 5.1).
Op dit bedrag kan een BTW geheven worden. Gezien het feit dat de stammen in het buitenland
liggen wordt de verkoop beschouwd als een intracommunautaire levering. De koper dient dit zelf in
Frankrijk aan te geven en de daar geldende BTW-tarieven te betalen. Dit is een zeer complexe
materie. Het zou handig zijn moest hierrond informatie op een begrijpelijke en overzichtelijke manier
worden samengevat.
In dit kader is het ook belangrijk dat het hout maximum 3 maanden in Frankrijk ligt. Enkel in dat geval
kan van inverde facturen uitschrijven zonder BTW en ligt de aangifteplicht onder de Franse BTWwetgeving bij de koper. Indien het hout langer dan drie maanden in Frankrijk ligt, dan vervalt deze
regeling en moet inverde een Frans BTW-nummer aanvragen. Dit kan maanden duren. Dit is een
Franse uitzonderingsregel die niet noodzakelijk in andere landen geldt. Wanneer er een veiling in
Duitsland doorgaat zal opnieuw moeten nagegaan worden welke BTW- regels er van toepassing zijn.
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Mogelijks moet inverde dan een Duits BTW-nummer aanvragen. Indien het ooit nodig is dat inverde
buitenlandse BTW-nummers aanvraagt, dan moeten dergelijke houtverkopen minstens een halfjaar
op voorhand aan inverde worden medegedeeld.
Betaling gebeurt conform de Vlaamse regelgeving. Dit houdt o.a. in dat kopers die voor meer dan
5.000 € kopen een belofte tot bankwaarborg moeten leveren bij de inschrijving. Men kan dan ook
nog kiezen om contant te betalen (binnen de 15 dagen na de toewijzing of na de betekening van de
goedkeuring van de verkoop) en krijgt dan de belofte tot bankwaarborg teruggestuurd.
6.4.4

Onvoorziene scenario’s

De veiling in Saint-Avold bestaat ondertussen meer dan twintig jaar. Jaarlijks worden slechts 1 of een
paar loten niet verkocht. De prijs waaronder een lot wordt ingehouden wordt berekend uit de
gemaakte kosten verhoogd met de prijs indien het als brandhout zou verkocht worden. Dit komt
meestal in de buurt van 100 €/m³
Gezien de grondige selectie vooraf is de kans bijna nihil dat er ooit een lot uit Vlaamse domeinbossen
niet verkocht wordt. Uit voorzorg dient wel best nog dergelijk scenario te worden uitgewerkt. Het
zou complete verspilling van middelen zijn om bijvoorbeeld 1 stam terug te halen.
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Bijlage 1: Verkoopsvoorwaarden gebruikt tijdens
het pilootproject
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Bijlage 2: Franse vertaling verkoopsvoorwaarden
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Bijlage 3: Duitse vertaling verkoopsvoorwaarden
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