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Bosdecreet (13-06-1990) 

AFDELING 2 VERKOPINGEN 

Art. 54. 
De Vlaamse regering bepaalt de werkwijze en de voorwaarden die moeten gevolgd worden bij de openbare 
verkopingen van hout en van andere bosproducten waarbij eigenaars van openbaar bos betrokken zijn. 

Art. 55. 

§ 1. Het hout bestemd voor de verkoop wordt openbaar verkocht. 
 
Dag, uur en plaats worden tenminste veertien dagen tevoren aangekondigd via publicatie in vakbladen en door 
andere gebruikelijke vormen van bekendmaking. 
 
Elke verkoop die niet aan de gestelde voorwaarden voldoet is nietig. 
 
§ 2. De Vlaamse regering bepaalt bij besluit de voorwaarden waarin, in de hierna opgesomde gevallen, 
uitzonderlijk een verkoop uit de hand toegelaten is: 
1. voor de loten waarvoor geen voldoende aanbod werd verkregen bij twee openbare verkopingen, die 
georganiseerd werden volgens de in § 1 hiervoor voorgeschreven procedure; 
2. voor de windworp in de reeds toegewezen kappen; deze windworp wordt in de eerste plaats aangeboden aan 
de kopers van de loten;  
3. voor de bomen die dringend geëxploiteerd moeten worden om sanitaire of veiligheidsredenen; 
4. voor het delicthout; 
5. voor de bosproducten andere dan het hout; 
6. voor de loten van gering belang. 
 
De prijzen van de verkoop uit de hand in de domeinbossen worden vastgesteld door de Vlaamse regering of 
haar afgevaardigde. Voor de andere openbare bossen worden deze prijzen vastgesteld door de eigenaar, op 
voorstel van het Agentschap.  

Art. 56. 

De openbare verkoping van hout en andere bosproducten uit de domeinbossen wordt georganiseerd en 
voorgezeten door het Agentschap. Op vraag van het openbaar bestuur of van een erkende bosgroep, 
overeenkomstig artikel 41ter, kan een afgevaardigde van het Agentschap als voorzitter optreden van de 
openbare verkoping van hout en andere bosproducten uit bossen van deze openbare boseigenaars of van 
bosbeheerders die lid zijn van deze erkende bosgroep. 
 
Op vraag van het Agentschap of van andere openbare boseigenaars, kan de medewerking van de erkende 
bosgroep ingeroepen worden voor de organisatie van de houtverkoping, wat het hout uit deze openbare bossen 
betreft.  
 
Alle in de loop van de openbare verkoping gerezen geschillen over de geldigheid van een op- of afbod of van de 
inschrijvingen, alsmede over de solvabiliteit van de kandidaat-koper en borgen worden onmiddellijk beslecht 
door de Voorzitter van de openbare verkoping. 

Art. 57. 

Iedere koper moet, op het ogenblik van de koop, de in de verkoopsvoorwaarden voorgeschreven borgen en 
betalingsvoorwaarden stellen en woonplaats kiezen in een gemeente van het Vlaamse Gewest. [Met 
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uitzondering van kopen van gering belang, waarvan het maximumbedrag door de Vlaamse regering wordt 
vastgesteld, stelt de koper vóór de sluiting van de zitting een betalingswaarborg die de gehele aankoopsom 
dekt, wat ook de betalingswijze is, om aan de financiële en contractuele verplichtingen te voldoen. (ing. decr. 
18 mei 1999, art. 49, I: 2 augustus 1999) ] 
 
De koper die aan de verplichting van borg, betalingswaarborg en woonplaats niet voldoet, verliest zijn recht op 
het gekochte; er wordt onmiddellijk tot een nieuwe verkoop overgegaan. 
 
De koper die aldus zijn recht heeft verloren, is verplicht het verschil te betalen tussen zijn prijs en de eventuele 
lagere prijs van het nieuwe bod; als de nieuwe prijs hoger is dan zijn prijs; kan hij het verschil niet opeisen. 
 
Bij gebreke aan gekozen woonplaats, worden alle akten op geldige wijze betekend aan de secretaris van de 
gemeente waar de verkoop plaats heeft. 

Art. 58. 
Een eventuele commandsverklaring moet onmiddellijk na de toewijzing bekend worden gemaakt. 
 
Art. 59. 
In de bossen waarin onverdeelde rechten bestaan ontvangt iedere mede-eigenaar, na aftrek van de opmetings- 
en exploitatiekosten, zijn deel van de opbrengst van de verkopen. 
 
In dit geval komen de beheers- en bewakingskosten ten laste van alle mede-eigenaars in verhouding tot hun 
rechten. 

Art. 60. 
In geval van onverdeeldheid tussen de Staat, de Vlaamse Gemeenschap of het Vlaamse Gewest en andere 
eigenaars van openbaar bos en indien er geen bijzondere overeenkomst bestaat, waarin bepaald wordt dat een 
afhouding op de opbrengst van de verkopen bestemd moet worden voor het Fonds voor Preventie en Sanering 
inzake milieu en natuur en aangewend voor beheer en onderhoud van de bossen, dient voor elke verdeling een 
afhouding te geschieden voor het beheer en het onderhoud van de bossen onder voorwaarden bepaald door de 
Vlaamse regering. 

Art. 61. 

De verkopen in de openbare bossen, andere dan de domeinbossen, geschieden door de zorg van de eigenaar, 
in aanwezigheid van het Agentschap en met inachtneming van artikel 54.  

AFDELING 3 EXPLOITATIE 

Art. 62. 

De koper mag het kappen niet beginnen zonder een voorafgaandelijke schriftelijke kapvergunning van de 
aangewezen ambtenaar. 
 
De Vlaamse regering bepaalt de vorm van de kapvergunning en de wijze waarop ze wordt afgeleverd. 

Art. 63. 
De koper moet alle te sparen bomen kunnen aanwijzen en is verplicht alle voorbehouden bomen, op welke 
manier ook aangewezen, onaangeroerd te laten. 
 
Onverminderd de bepalingen van artikel 184 van het Strafwetboek mogen de kopers geen merken aanbrengen 
op voorbehouden bomen. 
 
Wederrechtelijk gekapte bomen kunnen door de koper niet gecompenseerd worden door voor kapping 
gemerkte bomen te laten staan. 
 
De waarde van de wederrechtelijke gekapte bomen dient vergoed te worden, alsmede de eventuele schade die 
hierdoor is ontstaan. 
 
Wanneer te sparen bomen gebroken of omgeworpen zijn, moet de koper ze ter plaatse laten liggen en 
onmiddellijk de aangestelde waarschuwen. 
 
Het merkteken van de hamer op de stam of op de stronk aangebracht is het enige middel waarmee de koper de 
exploitatie van de bomen kan rechtvaardigen. 

Art. 64. 
De koper dient de nodige voorzorgen te nemen om de te sparen bomen en het bosbestand niet te beschadigen. 
 
Wanneer een gevelde boom is blijven hangen op een voorbehouden of te sparen boom, mag de koper de 
voorbehouden of te sparen boom alleen kappen mits machtiging van de aangewezen ambtenaar en na 
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vaststelling op tegenspraak van de schade die voortspruit uit de noodzakelijkheid om de voorbehouden of te 
sparen boom te vellen. 
 
Indien de schadeloosstelling in natura mogelijk is, kan men ter vervanging van de beschadigde bomen, 
gemerkte bomen van minstens gelijke waarde aanduiden, rekening houdend met de toekomstwaarde, of 
bomen van mindere waarde mits betaling van het verschil. 
 
Indien de koper niet akkoord gaat met deze vervanging schat men de waarde van de beschadigde bomen; 
daaraan wordt de schade aan het bestand toegevoegd. 
 
Indien de koper niet bewijst dat hij alle voorzorgen heeft genomen om beschadiging van de te sparen bomen te 
voorkomen, worden deze als delicthout beschouwd en overeenkomstig artikel 55 verkocht onverminderd de 
door de koper te betalen schadeloosstelling en in voorkomend geval, de krachtens de verkoopsvoorwaarden 
verschuldigde boeten. 

Art. 65. 
De koper mag geen hout hakken of weghalen op zon- en feestdagen, noch voor de officiële zonsopgang of na 
de officiële zonsondergang. 
 
Alleen in bijzondere gevallen kan hem door de aangewezen ambtenaar machtiging gegeven worden om hiervan 
af te wijken. 

Art. 66. 
Het is de koper verboden hout van zijn koop op stam te schillen of te ontschorsen, tenzij de 
verkoopsvoorwaarden dit uitdrukkelijk toestaan. 
 
Art. 67. 
Elke overtreding van de verkoopsvoorwaarden is verboden. 
 
Art. 68. 
Ten behoeve van de exploitatie mag geen put of oven voor houtschool worden gemaakt; geen werkplaats of 
keet, woonwagen, caravan of tent worden geplaatst, behalve op de plaatsen aangewezen door de aangewezen 
ambtenaar of zijn afgevaardigde. 
 
Art. 69. 
Het is de koper en zijn arbeiders verboden elders vuur te maken dan op de in verkoopsvoorwaarden of door de 
aangestelde toegelaten plaatsen. 
 
Art. 70. 
Het hout wordt vervoerd langs de wegen, die daarvoor gewoonlijk gebruikt worden of op de wijze, die door de 
aangewezen ambtenaar of zijn gemachtigde wordt aangewezen. 
 
In geen geval mag de koper nieuwe doorgangen of wegen aanleggen. 

Art. 71. 
Alle voor kapping gemerkte bomen dienen gekapt en opgeruimd te worden binnen de door de 
verkoopsvoorwaarden gestelde termijn. 
 
Voor zover in de verkoopsvoorwaarden een afwijkingsmogelijkheid wordt voorzien, kan alleen om gemotiveerde 
redenen aan de kopers een verlenging van deze termijn worden toegestaan. 
 
Indien de kopers de door de verkoopsvoorwaarden opgelegde werkzaamheden niet verrichten binnen de 
gestelde termijn, komen de niet-gekapte en de niet-opgeruimde bomen, onverminderd de schadevergoeding 
opnieuw toe aan de eigenaar. 
 
Art. 72. 
De kopers mogen in hun kavels alleen hout leggen dat daarvan afkomstig is. 
 
Art. 73. 
De kopers en hun borgen zijn vanaf de uitreiking van de kapvergunning tot de schouwing aansprakelijk voor de 
schade veroorzaakt door elk bosmisdrijf dat in hun kavels gepleegd wordt, tenzij zij binnen acht dagen na 
kennisname van het misdrijf hiervan aangifte doen aan de aangewezen ambtenaar of aangestelde. 
 
Deze mededeling ontslaat de koper geenszins van zijn aansprakelijkheid, tenzij hij de schuldige kan aanwijzen 
of bij ontstentenis daarvan kan bewijzen dat hij voldoende pogingen heeft gedaan om de schuldige te 
ontdekken. 
 
Art. 74. 
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De kopers en hun borgen zijn burgerlijk aansprakelijk voor de schadevergoedingen en teruggaven voor 
bosmisdrijven die in de kavel gepleegd zijn door de houthakkers, vervoerders en alle personen die voor 
rekening van de kopers werken. 
 
Art. 75. 
De kopers en hun borgen zijn vanaf de uitreiking van de kapvergunning tot de schouwing aansprakelijk voor de 
bomen die gekapt of beschadigd worden op minder dan honderd meter van de grenzen van de kavel. Zij 
betalen als teruggave een som die gelijk is aan tweemaal de waarde van die bomen en van de aangerichte 
schade. 
 
Wanneer een koper geen mededeling doet aan de aangewezen ambtenaar of de aangestelde binnen acht dagen 
na de datum van kennisneming van het misdrijf, wordt dat als bedrog beschouwd. 
 
De aangewezen ambtenaar of aangestelde verleent in geen geval een machtiging voor deze feiten. 
 
AFDELING 4 SCHOUWING EN CONTROLE 
Art. 76. 
Na de volledige kapping van de gemerkte bomen in een kavel en voor het begin van de ruiming van het hout, 
kan het Agentschap schouwing doen ter controle. Elke kap wordt door het Agentschap geschouwd binnen twee 
maanden te rekenen van de dag waarop de termijn voor de opruiming verstreken is. 
 
Indien het Agentschap geen schouwing gedaan heeft binnen deze twee maanden na de betekening van de 
ingebrekestelling, is de koper bevrijd. 
 
Art. 77. 
Van de dag en het uur van de schouwing wordt aan de koper kennis gegeven bij een akte, die ten- minste tien 
dagen tevoren aan de gekozen woonplaats betekend wordt. 
 
Indien hij niet verschijnt en de aangewezen ambtenaar misdrijven vaststelt, wordt een tweede schouwing 
gehouden, waartoe hij wordt opgeroepen bij een akte, die hem tien dagen tevoren op zijn kosten betekend 
wordt aan de gekozen woonplaats en die dag en uur van de nieuwe schouwing vermeldt. 
 
Indien hij niet verschijnt wordt het proces-verbaal van de tweede schouwing geacht op tegenspraak te zijn 
opgemaakt. 
 
Indien er geen wetsovertreding vastgesteld wordt, ontslaat het Agentschap de koper ten aanzien van de 
exploitatie. 
 
Wordt dit ontslag niet verleend binnen een maand na het proces-verbaal, dan is de koper van rechtswege 
bevrijd. 
 
Art. 78. 
De aannemers van de exploitatie dienen zich ten aanzien van de exploitatie, het werk en het opruimen van de 
kapping te gedragen naar hetgeen voor de kopers is voorgeschreven in de artikel 62 tot en met 77. 
 
In geval van misdrijven zijn zij met de koper hoofdelijk aansprakelijk. 
 
Art. 79. 
Niemand kan zonder voorafgaande, schriftelijke erkenning beroepsmatig als koper of exploitant optreden in de 
openbare bossen. 
 
De Vlaamse regering stelt de voorwaarden en de procedure van de erkenning vast. 
 
De bepalingen van dit artikel zijn ook van toepassing op natuurlijke personen of rechtspersonen van wie de 
zetel of de domicilie in het buitenland is gevestigd, ongeacht de nationaliteit en de verblijfplaats van het 
tewerkgestelde personeel. 
 
 

Besluit van de Vlaamse Regering houdende de werkwijze en de voorwaarden inzake de openbare 

verkopingen van hout en andere bosproducten afkomstig uit openbare bossen 

Datum 07/06/2002 

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN 
Art. 1. 
In dit besluit wordt verstaan onder: 
1° de koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als koper optreedt op openbare verkopingen van hout 
van openbare bossen zoals bedoeld in artikelen 6 en 7, of de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de 
kapvergunning zoals bedoeld in artikel 62 van het Bosdecreet van 13 juni 1990, wordt uitgereikt; 
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2° de verkoper: de eigenaar van het te koop gestelde hout; 
3° de ontvanger : de daartoe door de verkoper van het hout aangewezen persoon;  
4° de exploitant: de natuurlijke of rechtspersoon die in een openbaar bos hout velt, bewerkt, ruimt of vervoert, 
behoudens degene die tegen betaling in opdracht van een werkgever arbeid verricht; de exploitant kan ook de 
koper zelf zijn; 
5° de ruiming: het uitslepen, of op een andere manier weghalen, van hout vanaf de plaats van het vellen tot 
aan de weg of stapelplaats, buiten de kavel; 
6° het transport: het afvoeren van hout van de stapelplaats of van de weg tot buiten het boseigendom. 
Art. 2. 
In dit besluit wordt de werkwijze bepaald die moet worden gevolgd bij de openbare verkoop van hout en 
andere bosproducten van openbare bossen, en worden de voorwaarden bepaald die gelden voor de exploitatie 
van het gekochte hout. 
 
De algemene voorwaarden, geldend voor elke verkoop in het Vlaamse Gewest, worden bepaald in de artikelen 
4 tot 45. 
 
De bijzondere voorwaarden worden per verkoop vastgesteld door de eigenaar van het bos, overeenkomstig de 
artikelen 46 tot 49. 
Art. 3. 
Voor elke verkoop worden de toepasselijke verkoopvoorwaarden vermeld op met een formulier, waarvan het 
model ter beschikking wordt gesteld op de website www.natuurenbos.be van het Agentschap voor Natuur en 
Bos ter inzage gelegd op de plaats waar de verkoop plaatsvindt. 
 
HOOFDSTUK II TOEWIJZINGEN 
Art. 4. 
De loten worden toegewezen zonder waarborg van kwaliteit. Het aantal bomen per boomsoort zoals vermeld in 
de catalogus, is gewaarborgd tot op een mogelijke fout van 3 %. 
 
De waarborg in het eerste lid vervalt zodra er met de ruiming van het betrokken lot is begonnen. 
 
Art. 5. 
In afwijking van artikel 4. worden loten van reeds gevelde en/of gestapelde bomen toegewezen met waarborg 
van het aantal bomen per categorie en boomsoort per lot. 
 
Art. 6. 
§ 1. De toewijzing van de loten gebeurt ofwel bij opbod, ofwel bij afslag, ofwel bij inschrijving, ofwel bij opbod, 
gevolgd door de opening van de inschrijvingen. De keuze wordt bepaald in de bijzondere verkoopvoorwaarden. 
 
§ 2. De inschrijvingen moeten worden opgemaakt met een formulier, waarvan het model ter beschikking wordt 
gesteld op de website www.natuurenbos.be van het Agentschap voor Natuur en Bos.Het adres en het tijdstip 
waarop ze uiterlijk moeten aankomen, worden bepaald in de bijzondere verkoopvoorwaarden. 
 
§ 3. Samenvoeging van loten is enkel toegelaten voor loten van dezelfde eigenaar, en alleen indien dit 
vastgelegd is in de bijzondere verkoopvoorwaarden. 
 
Art. 7. 
De voorzitter doet de toewijzing aan het hoogste geldige bod, en als hij daartoe gemachtigd is door de 
verkoper, wijst hij de koper definitief aan. 
 
In de andere gevallen is de verkoop pas definitief op de dag die volgt op de betekening van de goedkeuring 
door de verkoper. De persoon aan wie het lot werd toegewezen blijft gebonden aan zijn bod tot de 30e dag na 
de verkoopzitting. De betekening van de eventuele goedkeuring gebeurt binnen die periode, zo niet heeft de 
persoon aan wie het lot werd toegewezen het recht zijn bod in te trekken. De intrekking van het bod moet dan 
gebeuren per aangetekende zending , gericht aan de verkoper en verstuurd binnen zeven dagen na het 
verstrijken van die periode. 
 
Art. 8. 
De voorzitter houdt de loten in waarvoor het bod onvoldoende is. Die loten worden zonder verdere 
bekendmaking onder dezelfde verkoopvoorwaarden opnieuw te koop gesteld bij inschrijving op de datum die in 
de catalogus vermeld is. De artikelen 6, § 2 en § 3, en 7 zijn in dat geval van overeenkomstige toepassing. 
 
Art. 9. 
§ 1. Iedere koper moet conform artikel 57, eerste lid, van het Bosdecreet op het ogenblik van de toewijzing een 
borg aanwijzen. Deze borg die hoofdelijk en ondeelbaar met de koper verantwoordelijk is voor alle 
verplichtingen van de koper dient een natuurlijke persoon te zijn die op het grondgebied van het Vlaamse 
Gewest woont en die door de voorzitter van de verkoop aanvaard wordt. In het geval van inschrijving moet de 
borg het formulier, waarvan sprake in artikel 6, § 2 ondertekenen. In de andere gevallen moet die borgstelling 
schriftelijk gebeuren met een formulier, waarvan het model ter beschikking wordt gesteld op de website 
www.natuurenbos.be van het Agentschap voor Natuur en Bos. 
 
§ 2. Bovendien moet iedere koper op het ogenblik van de toewijzing een belofte tot betalingswaarborg 
voorleggen. De bedragen beneden de 5.000 euro, de kosten en de BTW niet inbegrepen, zijn daarvan 
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vrijgesteld, met inachtneming van artikel 12, § 1. 
 
Die belofte tot betalingswaarborg zal onder de vorm van een bankgarantie komen van een Belgische 
kredietinstelling of van een kredietinstelling die ressorteert onder een andere lidstaat van de Europese 
Gemeenschap en die krachtens de wet van 22 maart 1993 op het statuut van de kredietinstellingen gemachtigd 
is om deze activiteit in België uit te oefenen. De belofte tot betalingswaarborg mag ook geleverd worden onder 
de vorm van een borgstelling door Belgische verzekeringsondernemingen of door verzekeringsondernemingen 
die ressorteren onder een andere lidstaat van de Europese Gemeenschap en die krachtens de wet van 9 juli 
1975 gemachtigd zijn in België de taak borgstellingsverzekering uit te oefenen. De verzekeringsondernemingen 
moeten bevoegd zijn zich borg te stellen en daartoe gemachtigd worden door de controledienst voor de 
verzekeringen. De verzekeringsonderneming zal vooraf het bewijs van machtiging leveren. 
 
De schriftelijke belofte, opgesteld met een formulier, waarvan het model ter beschikking wordt gesteld op de 
website www.natuurenbos.be van het Agentschap voor Natuur en Bos, moet de volgende documenten 
bevatten: 
 
1° de verplichting om het verschuldigd bedrag te betalen voor rekening van de in gebreke blijvende koper, bij 
het eerste verzoek van de ontvanger; 
 
2° de verklaring om af te zien van elke betwisting en mogelijke verdeling, evenals van de hypotheek die de 
verworven goederen zouden kunnen betekenen. 
 
Een inschrijving is alleen ontvankelijk als ze vergezeld is van die belofte tot betalingswaarborg. 
 
§ 3. Binnen vijf werkdagen na de verkoop deelt de ontvanger aan de instelling of aan de maatschappij die de 
belofte aanging, het juiste bedrag van de door de koper verschuldigde som mee en de termijn waarvoor de 
definitieve betalingswaarborg afgesloten moet worden. 
 
Art. 10. 
De koper die aan de verplichtingen van artikel 9 niet voldoet, verliest conform artikel 57, tweede lid, van het 
Bosdecreet zijn recht op het gekochte en er wordt ter zitting tot een nieuwe verkoop overgegaan: 
 
1° bij opbod op basis van de voorlaatste bieding. De bieder in kwestie blijft daardoor gebonden; 
 
2° bij afslag op basis van een door de voorzitter bepaalde inzetprijs; 
 
3° bij combinatie van opbod en inschrijving wordt het lot opnieuw opgeroepen als bij 1°. Het daarbij bekomen 
hoogste bod wordt vergeleken met de volgende hoogste schriftelijke bieding en het lot wordt toegewezen aan 
de hoogste bieder van beide. 
 
Art. 11. 
§ 1. De geboden som wordt verhoogd met 3 procent als vergoeding voor allerlei onkosten. 
 
§ 2. De openbare verkopen zijn onderworpen aan de federale regelgeving inzake BTW. 
 
§ 3. De verkoopprijs bestaat uit de geboden som, de verhoging voor onkosten en de BTW. 

Art. 12. 

§ 1. De wijze van betaling wordt bepaald door de samengevoegde verkoopprijzen die de koper voor eenzelfde 
verkoop verschuldigd is aan dezelfde verkoper. 
 
§ 2. De betalingen van de verkoopprijs zelf gebeuren als volgt: 
 
1° bij een verkoopprijs tot en met 5.000 euro: binnen 15 dagen na de toewijzing of na de betekening van de 
goedkeuring van de verkoop door de verkoper; 
 
2° bij een verkoopprijs van meer dan 5.000 euro: een voorschot van 20 % van de verkoopprijs binnen 15 
dagen na de toewijzing of na de betekening van de goedkeuring van de verkoop door de verkoper en de rest in 
drie gelijke bedragen, betaalbaar respectievelijk binnen de tweede, vierde maand en zesde maand. 

Art. 13. 

§ 1. De betalingswaarborg moet in bezit zijn van de ontvanger van de verkoper binnen 15 dagen na de 
toewijzing, behalve indien de koper binnen dezelfde termijn het verschuldigde bedrag volledig betaalt. De 
verkoper neemt akte van die betalingswaarborg. 
 
§ 2. De instelling of maatschappij, die de betalingswaarborg aanging, kan het bedrag en de termijn van de 
waarborg pas verminderen na bericht van de ontvanger. Het is de instelling of maatschappij niet toegestaan het 
bedrag van de waarborg op een vervaldag automatisch te verminderen. 
 
Art. 14. 
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§ 1. Al de betalingen moeten gebeuren aan de ontvanger van de verkoper. 
 
§ 2. Als de betalingen niet op de vastgestelde tijdstippen gebeuren, is van rechtswege en zonder voorafgaande 
ingebrekestelling, de wettelijke interest verschuldigd op de niet-betaalde sommen, met ingang van de 
vervaldag. Voor de berekening van de interest wordt elke maand voor dertig dagen gerekend. De interest wordt 
per maand berekend. Elke niet volledige maand wordt niet meegerekend. De grondslag van de interest wordt 
afgerond op het hoger tiental, het resultaat op de lagere eurocent. 
 
§ 3. Indien niet tijdig voldaan wordt aan artikel 13, of indien de verkoopsom of een gedeelte ervan niet tijdig 
betaald wordt ondanks de waarborgen, heeft de verkoper van rechtswege de bevoegdheid om de verkoop 
geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Daarvoor is geen ingebrekestelling of enige gerechtelijke tussenkomst 
nodig. De ontbinding van de verkoop wordt aan de koper per aangetekende brief kenbaar gemaakt. In de mate 
waarin de verkoop ontbonden zal zijn, wordt het hout van rechtswege opnieuw eigendom van de verkoper. 
 
§ 4. Daarenboven kan de verkoper overgaan tot de herverkoping bij rouwkoop. Die herverkoping zal door de 
aangestelden van de verkoper gedaan worden, op kosten, risico en verantwoordelijkheid van de in gebreke 
blijvende koper. Die moet aan de verkoper het verschil betalen tussen zijn geboden som en het eventuele 
lagere nieuwe bod. Dat verschil zal invorderbaar zijn binnen acht dagen door middel van een dwangschrift. De 
borg en de steller van de betalingswaarborg blijven aansprakelijk voor de sommen die de in gebreke blijvende 
koper aldus schuldig kan zijn. 
 
Een eventuele meerprijs zal aan de verkoper toekomen, als schadevergoeding. 
 
Art. 15. 
De kopers die een uittreksel van het proces-verbaal van toewijzing of van de akte van betalingswaarborg 
wensen, kunnen die stukken tegen betaling verkrijgen bij de ontvanger. 
 
Art. 16. 
Indien andere bosproducten dan hout openbaar worden verkocht, zijn de artikelen 6 tot 15 van 
overeenkomstige toepassing, behoudens afwijkende bepalingen vastgesteld door het Agentschap voor Natuur 
en Bos. 
 
HOOFDSTUK III EXPLOITATIE VAN HOUT 
AFDELING 1 ALGEMENE BEPALINGEN 
Art. 17. 
De verplichtingen die bij dit hoofdstuk aan de koper worden opgelegd, gelden ook voor de exploitant. Die 
laatste is hoofdelijk met de koper verbonden ten uitvoering van die verplichtingen. 
 
Art. 18. 
De kapvergunning wordt uitgereikt na betaling van de volledig verschuldigde verkoopprijs, of nadat de 
ontvanger van de verkoper aan de aangewezen ambtenaar schriftelijk heeft bevestigd dat het voorschot 
betaald is en de vereiste waarborgen geleverd werden. 
 
Art. 19. 
§ 1. De koper zal de naam en het adres van de exploitant(en) aan de aangestelde meedelen voordat die 
aanvangen met werken. 
 
§ 2. Als de exploitant de velling of ruiming aanvangt of hervat, verwittigt hij de aangestelde daarvan minstens 
twee werkdagen op voorhand. 
 
§ 3. De exploitanten of hun aangestelden moeten, voor ze aanvangen met werken, het lot bezichtigen samen 
met de aangestelde. 
 
Art. 20. 
Iedereen die hout velt, bewerkt, ruimt of vervoert, moet in het bezit zijn van een kapvergunning of een 
afschrift ervan. Die vergunning moet steeds voorgelegd kunnen worden aan de aangestelde als die laatste daar 
om vraagt. 
 
Art. 21. 
§ 1. De exploitant is verplicht tijdens de exploitatie de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen opdat geen 
vermijdbare schade aan de voorbehouden bomen, de aanplantingen en natuurlijke zaailingen, de vegetatie, de 
bodem, de uitrusting en alle andere aanhorigheden van het bos kan ontstaan. 
 
§ 2. De exploitant is verplicht de exploitatie te verrichten in overleg met de aangestelde. Die kan aanvullende 
richtlijnen geven en uitzonderingen toestaan op de artikelen 22, 23, § 1, 29, 32, 34 en 35. Telkens als de 
exploitatie niet zonder schade kan gebeuren, zal de aangestelde geraadpleegd worden. De aangestelde moet zo 
spoedig mogelijk verwittigd worden bij schade ingevolge exploitatie. 
 
Art. 22. 
§ 1. De exploitatie moet zo gebeuren dat de wegen en parkeerplaatsen vrij blijven. 
 
§ 2. Slagbomen moeten na elke doorgang worden gesloten. De wegversperringen, slagbomen of palen moeten 
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na verwijdering worden teruggeplaatst. Het is verboden met voertuigen naast de wegversperringen, slagbomen 
of palen te rijden. 
 
§ 3. Afrasteringen moeten zo spoedig mogelijk gesloten en, indien nodig, hersteld worden. 
 
§ 4. Alleen voertuigen die nodig zijn voor het vellen of ruimen, mogen de boswegen verlaten. 
 
Art. 23. 
§ 1. De koper is op basis van artikel 71 van het Bosdecreet verplicht alle gemerkte bomen te vellen en te 
ruimen. 
 
§ 2. Voor zover in de bijzondere verkoopvoorwaarden een afwijking is bepaald op de exploitatietermijn kan een 
gemotiveerde schriftelijke aanvraag tot uitstel, ten minste 14 dagen op voorhand, gericht worden aan het hoofd 
van het Agentschap voor Natuur en Bos of zijn gedelegeerde, die aanvullende voorwaarden kan opleggen. 
Louter door zijn aanvraag verplicht de koper zich tot het betalen van de door het Agentschap voor Natuur en 
Bos vastgestelde vergoeding, overeenkomstig artikel 45. Als de exploitant door overmacht of uitzonderlijke 
omstandigheden niet bij machte is de exploitatie binnen de vooropgestelde termijn uit te voeren, kan het hoofd 
van het Agentschap voor Natuur en Bos of zijn gedelegeerde beslissen de in artikel 45 vastgestelde vergoeding 
niet aan te rekenen. 
 
Art. 24. 
§ 1. De aangewezen ambtenaar kan het ruimen of de toegang tot bepaalde bestanden en wegen tijdelijk 
verbieden ingevolge weersomstandigheden of andere uitzonderlijke omstandigheden of activiteiten. 
 
§ 2. In geval van waardevolle wetenschappelijke waarnemingen kan de aangewezen ambtenaar tijdelijk de 
exploitatie verbieden op een bepaalde plaats. 
 
Art. 25. 
Als de exploitant bomen wil laten vallen op of ruimen over aangrenzende terreinen, moet hij zelf daarover een 
overeenkomst sluiten met de eigenaar van deze terreinen. 
 
AFDELING 2 VELLING 
Art. 26. 
§ 1. Bomen die met een pijl zijn gemerkt, moeten geveld worden in de richting van de pijl. De aangestelder 
moet vooraf verwittigd worden van de velling. 
 
§ 2. Bomen of kruinen, gemerkt met de letter "V", moeten gespaard worden, zelfs indien ze met de hamer 
gemerkt zijn. Ze moeten onaangeroerd blijven. Bij twijfel zal de aangestelde geraadpleegd worden. 
 
§ 3. Bomen die met de letter "K" zijn gemerkt moeten voor de velling onttakt worden. Ze zullen in de catalogus 
worden vermeld. 
 
Art. 27. 
Als geen afwijkingen vermeld zijn in de bijzondere voorwaarden, moeten bij andere kappingen dan die van 
hakhout, de bomen op maximaal 10 cm boven het maaiveld afgezaagd worden. De stronken moeten goed 
zichtbaar zijn en blijven eigendom van de verkoper. 
 
Art. 28. 
Een boom die aan de stamvoet werd ingezaagd, moet zonder enig uitstel worden geveld. Afgezaagde bomen 
die blijven hangen moeten zo spoedig mogelijk tegen de grond worden getrokken. De verantwoordelijkheid 
voor dergelijke bomen berust bij de exploitant. 
 
Art. 29. 
§ 1. Het is verboden bomen met hun kruin in verjongingsgroepen te doen vallen. Als dat, ondanks de genomen 
voorzorgsmaatregelen, toch zou gebeuren, moeten de kruinen onmiddellijk volledig opgewerkt en opgeruimd 
worden. 
 
§ 2. Het is verboden bomen te doen vallen op de voet-, fiets- en ruiterpaden of in vijvers of waterlopen. Als 
dat, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, toch zou gebeuren, moeten de bomen onmiddellijk volledig 
opgewerkt en opgeruimd worden, om de paden, de wegen, de grachten en de vijvers vrij te maken. 
 
Art. 30. 
Bij de velling kan de verkoper kosteloos zaden en kegels oogsten, zonder dat de koper een vergoeding voor 
hinder kan eisen. 
 
AFDELING 3 SCHOUWING 
Art. 31. 
De schouwing gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de aangewezen ambtenaar. 
 
AFDELING 4 RUIMING EN TRANSPORT 
Art. 32. 
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Na de velling moeten de takken worden gespreid zodat ze de groei van de verjonging niet hinderen. Takken en 
twijgen mogen niet in waterlopen, vijvers of weiden en andere boomvrije plaatsen blijven liggen. Ze moeten 
minstens twee meter van wegen, parkings en andere boomvrije plaatsen en brandsingels verwijderd worden. 
 
Art. 33. 
Bij de ruiming moeten die tractoren of tuigen gebruikt worden die door hun gewicht, hun afmetingen of hun 
werkwijze de minste schade aan het bosbestand, de flora, de fauna of de bodem veroorzaken. Daartoe moet de 
koper of exploitant voor de aanvang van de exploitatie zijn tuigen of tractoren laten goedkeuren door de 
aangewezen ambtenaar. 
 
Art. 34. 
§ 1. Het ruimen naar de wegen moet langs het minst schadelijke tracé gebeuren. De aangestelde kan een 
verplicht te volgen tracé opleggen. Het opgelegde tracé kan ook in de catalogus vermeld staan. 
 
§ 2. De lading en/of de lengte van de getrokken stamstukken moeten aangepast zijn aan het gebruikte 
ruimingsmiddel en aan de terreinomstandigheden. 
 
§ 3. Het is verboden diepe rij- of sleepsporen te maken. Als dat, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen, 
toch zou gebeuren, moet de beschadigde bodem hersteld worden volgens de aanwijzingen van de aangestelde. 
 
Art. 35. 
§ 1. Het is verboden te rijden of te ruimen door andere kavels dan die waarvoor men een kapvergunning heeft, 
door bestanden die niet in exploitatie zijn, door verjongingsgroepen, beken en afvoergeulen, of weiden. 
 
§ 2. Kruinen of samenhangende delen ervan, mogen niet als geheel worden geruimd. 
 
Art. 36. 
Het laten slippen van de wielen tijdens het ruimen is verboden. 
 
Art. 37. 
De aangestelde wijst de stapelplaatsen aan. Het is verboden stammen of hout op andere plaatsen te stapelen. 
De stapelplaatsen kunnen eveneens in de catalogus vermeld worden. 
 
Art. 38. 
Het transport van het hout zal gebeuren langs de wegen en plaatsen, aangegeven door de aangestelde, zoals 
bepaald in artikel 70 van het Bosdecreet. 
 
Art. 39. 
De snelheid van gemotoriseerde voertuigen en werktuigen is in het bos en op de boswegen beperkt tot 30 
km/uur. 
 
AFDELING 5 BEVEL TOT STOPZETTING 
Art. 40. 
Bij overtreding van een bepaling uit de algemene of bijzondere verkoopvoorwaarden die betrekking heeft op de 
exploitatie, kan het Agentschap voor Natuur en Bos, zelfs mondeling ter plaatse, het bevel geven de strijdige 
handeling stop te zetten, onverminderd de mogelijkheid tot het opstellen van een proces-verbaal. 
 
AFDELING 6 AANSPRAKELIJKHEID 
Art. 41. 

Indien de nodige voorzorgsmaatregelen niet zijn genomen of indien de algemene of de bijzondere 
verkoopvoorwaarden niet zijn nageleefd, en indien daardoor materiële schade is ontstaan ingevolge de 
exploitatie, zijn de koper, de borg en de exploitanten hoofdelijk gehouden tot het herstel in natura of het 
betalen van een schadevergoeding. De verkoper kan voorzien in het herstel in natura op hun kosten, onder 
meer door het laten uitvoeren van de nodige werkzaamheden. Schade aan voorbehouden bomen wordt 
geraamd door de aangewezen ambtenaar. Hij bepaalt ook de wijze van herstel in natura. 
 
Art. 42. 
Het Agentschap voor Natuur en Bos kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan 
derden, aangebracht ingevolge de bezichtiging, de exploitatie, de ruiming of het transport. 
 
Art. 43. 
Het Agentschap voor Natuur en Bos en de verkoper zijn niet aansprakelijk voor eventuele beschadiging of 
diefstal van hout, dat reeds geveld, maar nog niet geruimd of getransporteerd is. 
 
Art. 44. 
Ontschorsing van voorbehouden bomen ingevolge exploitatie wordt aangerekend aan minimaal 7,50 euro per 
vierkante decimeter ontschorste oppervlakte of een fractie ervan, afgerond op de hogere vierkante decimeter. 
 
Art. 45. 
§ 1. Aan het verlenen van een uitstel overeenkomstig artikel 23, § 2, worden de volgende vergoedingen voor 
de verkoper gekoppeld: 
 



Oktober 2015 - Agentschap voor Natuur en Bos 

 

1° bij uitstel van de velling, de ruiming of het transport na de opgelegde exploitatietermijn: 8 % van de waarde 
van het ongevelde of nog niet geruimde of getransporteerde volume hout. Dat uitstel kan niet langer gelden 
dan 1 jaar; 
 
2° bij elke verlenging van het in 1° bedoelde uitstel: 16 % van de waarde van het ongevelde of nog niet 
geruimde of getransporteerde volume hout. Dat uitstel kan niet langer gelden dan 1 jaar. 
 
§ 2. Indien de door de verkoopvoorwaarden opgelegde werkzaamheden niet verricht worden binnen de gestelde 
termijn, kan bovenop het bedrag, bepaald in de artikelen 23 en 45, § 1, ook een schadevergoeding geëist 
worden voor de aanwijsbare verlies- en schadeposten. 
 
HOOFDSTUK IV BIJZONDERE VERKOOPVOORWAARDEN 
AFDELING 1 ALGEMEEN 
Art. 46. 
De bijzondere verkoopvoorwaarden worden opgenomen in de catalogus. 
 
AFDELING 2 TOEWIJZINGEN 
Art. 47. 
§ 1. Voor elk lot wordt, overeenkomstig artikel 6, de wijze van verkoop bepaald in de bijzondere 
verkoopvoorwaarden. 
 
§ 2. De bijzondere verkoopvoorwaarden kunnen de artikelen 4 tot 45 aanvullen. Ze kunnen enkel afwijken van 
de artikelen 8 en 12, § 2, op voorwaarde dat het gaat om de verkoop van hout van een ander openbaar bos 
dan een domeinbos, en dat ze vooraf zijn goedgekeurd door het Agentschap voor Natuur en Bos. 
 
AFDELING 3 EXPLOITATIE 
Art. 48. 
De vellings- en ruimingstermijnen worden voor elk lot vastgesteld in de bijzondere verkoopvoorwaarden. 
 
Art. 49. 
De bijzondere verkoopvoorwaarden kunnen bepalingen bevatten die alleen van toepassing zijn op een of meer 
loten of delen ervan. 
 
Art. 49bis 
Het hoofd van het Agentschap kan de formulieren als vermeld in artikel 3, artikel 6, § 2, en artikel 9, § 1 en § 2 
vaststellen, vervangen of wijzigen. 
 
HOOFDSTUK V SLOTBEPALINGEN 
Art. 50. 
De Vlaamse minister, bevoegd voor het Leefmilieu, is belast met de uitvoering van dit besluit. 
 
 

 
Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de verkoop uit de hand van hout en andere 
bosproducten afkomstig uit openbare bossen 
 
Datum 07/06/2002 
 
Art. 1. 
§ 1. Loten die bij twee afzonderlijke openbare verkopingen zoals bepaald in artikel 55, § 1, van het Bosdecreet, 
werden ingehouden wegens een te laag geacht bod of bij gebrek aan een bod op twee openbare verkopingen, 
kunnen uit de hand worden verkocht aan degene die binnen de maand na de laatste openbare verkoop het 
hoogste bod doet per aangetekende brief. Indien binnen bovenstaande termijn geen bod werd gedaan, kunnen 
de desbetreffende loten uit de hand verkocht worden aan de eerste gegadigde die binnen een jaar te rekenen 
vanaf de tweede openbare verkoping een bod doet per aangetekende brief. 
 
§ 2. Bij de verkoop uit de hand kan niet worden afgeweken van de verkoopvoorwaarden van de openbare 
verkopingen. 
 
Art. 2. 
Wanneer in een domeinbos windworp optreedt in een reeds toegewezen kavel kan de aangewezen ambtenaar 
aan het hoofd van het Agentschap voor Natuur en Bos of zijn gedelegeerde een gemotiveerd voorstel van 
verkoop doen met aanduiding van de verkoopwaarde en van eventuele bijzondere verkoopvoorwaarden. Na 
akkoord wordt de windworp te koop aangeboden aan de koper van de betrokken kavel. 
 
Bij windworp in een reeds toegewezen kavel in andere openbare bossen dan domeinbossen, doet de 
aangewezen ambtenaar aan de eigenaar een voorstel van aflevering en verkoop, met opgave van de 
verkoopwaarde en de eventuele bijzondere verkoopvoorwaarden. Na akkoord wordt de windworp te koop 
aangeboden aan de koper van de betrokken kavel. 
 
Als de koper aan wie de kavel in kwestie werd toegewezen het aanbod niet binnen veertien kalenderdagen 
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heeft aanvaard, kan een andere potentiële koper worden voorgesteld. Er mag niet tegen een lagere prijs of 
tegen gunstigere voorwaarden aan een derde verkocht worden zonder instemming van de oorspronkelijke 
koper van de kavel in kwestie. 
 
Art. 3. 
Bomen die om sanitaire of veiligheidsredenen dringend moeten worden gekapt, delicthout en alle andere 
gevallen van windworp dan die vermeld worden in artikel 2 van dit besluit, kunnen onmiddellijk worden 
verkocht aan de door het Agentschap voor Natuur en Bos meest geschikt geachte koper(s). 
 
Voor domeinbossen bepaalt de aangewezen ambtenaar de verkoopwaarde en de bijzondere 
verkoopvoorwaarden. 
 
Voor andere openbare bossen dan domeinbossen, stelt de eigenaar de verkoopwaarde en de bijzondere 
verkoopvoorwaarden vast op voorstel van de aangewezen ambtenaar. 
 
Art. 4. 
Kappingen van gering belang zijn kappingen waarvan de raming van de waarde, de kosten en BTW niet 
inbegrepen, maximaal 5.000 euro bedraagt. 
 
Kappingen van gering belang, afkomstig uit domeinbossen, mogen onderhands verkocht worden als de door de 
aangewzen ambtenaar aanvaarde minimale verkoopwaarde wordt gehaald. 
 
Kappingen van gering belang, afkomstig uit andere openbare bossen dan domeinbossen, mogen onderhands 
verkocht worden als de door de eigenaar aanvaarde minimale verkoopwaarde wordt gehaald. 
 
Art. 5. 
De algemene verkoopvoorwaarden voor andere producten dan hout, afkomstig uit openbare bossen, worden 
hieronder beschreven: 
 
1° andere producten dan hout, afkomstig uit openbare bossen kunnen steeds uit de hand verkocht worden 
conform artikel 55, § 2, van het Bosdecreet; 
 
2° geïnteresseerden in dergelijke producten die afkomstig zijn uit domeinbossen, richten zich schriftelijk tot de 
aangeween ambtenaar met vermelding van het gewenste product. 
 
Geïnteresseerden in dergelijke producten die afkomstig zijn uit andere openbare bossen dan domeinbossen, 
richten zich schriftelijk tot de eigenaar van het betrokken bos met vermelding van het gewenste product; 
3° voor producten afkomstig uit domeinbossen doet de aangewezen ambtenaar de toewijzing en stelt hij 
bovendien de verkoopwaarde vast en wijst hij de koper definitief aan. 
 
Het hoofd van het Agentschap voor Natuur en Bos of zijn gedelegeerde legt op schriftelijke wijze de bijzondere 
verkoopvoorwaarden bij de verkoop uit de hand van andere bosproducten dan hout vast en deelt die mee aan 
de koper, die voor akkoord tekent; 
 
4° voor producten afkomstig uit andere openbare bossen dan domeinbossen doet de boseigenaar de toewijzing, 
bepaalt de verkoopwaarde op voorstel van het Agentschap voor Natuur en Bos of zijn gemachtigde en wijst de 
koper definitief aan. 
 
De boseigenaar legt tevens op schriftelijke wijze de bijzondere verkoopvoorwaarden bij de verkoop uit de hand 
van andere bosproducten dan hout vast en deelt die mee aan de koper, die voor akkoord tekent. 
 
Deze taken kunnen door de boseigenaar ook geheel of gedeeltelijk worden overgedragen aan het Bosbeheer; 
 
5° aankopen boven de 5.000 euro, de kosten en de BTW niet inbegrepen, moeten steeds vergezeld gaan van 
een belofte tot betalingswaarborg, zoals beschreven in artikel 9, § 2, van het besluit van de Vlaamse regering 
houdende de werkwijze en de voorwaarden inzake de openbare verkopingen van hout en andere bosproducten 
afkomstig uit openbare bossen. 
 
Art. 6. 
De Vlaamse minister, bevoegd voor het Leefmilieu, is belast met de uitvoering van dit besluit. 
 

 
Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning van kopers en exploitanten van hout, 
overeenkomstig artikel 79 van het Bosdecreet van 13 juni 1990  
 
08.11.2002 
 
 
HOOFDSTUK I DEFINITIES EN TOEPASSINGEN 
ART. 1. 
In dit besluit wordt verstaan onder:  
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1° de koper: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als koper optreedt op openbare verkopingen van hout 
van openbare bossen, zoals bedoeld in artikelen 6 en 7 van het besluit van de Vlaamse regering van 7 juni 
2002 houdende de werkwijze en de voorwaarden inzake de openbare verkopingen van hout van openbare 
bossen, of de natuurlijke of rechtspersoon aan wie de kapvergunning, zoals bedoeld in artikel 62 van het 
Bosdecreet van 13 juni 1990, wordt afgeleverd;  
2° de exploitant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in een openbaar bos hout velt, bewerkt of 
uitsleept, behoudens degene die tegen loon onder gezag van een werkgever arbeid verricht. De exploitant kan 
ook de koper zelf zijn;  
3° de minister: de Vlaamse minister, bevoegd voor de bossen;  
4° het erkenningscomité: orgaan dat instaat voor het beheer en de beoordeling van de erkenningdossiers, voor 
het adviseren van de minister over het al dan niet afleveren of intrekken van de erkenning en dat 
administratieve sancties kan opleggen bij schendingen op dit besluit.  
5° het één-loket : het ondernemingsloket, zoals bedoeld in de wet van 7 december 2009 tot wijziging van de 
wet van 16 januari 2003 tot oprichting van een Kruispuntenbank van Ondernemingen, tot modernisering van 
het handelsregister, tot oprichting van erkende ondernemingsloketten en houdende diverse bepalingen. 
 
 
ART. 2. 
§ 1. Dit besluit is van toepassing op de kopers en de exploitanten en het personeel van de exploitanten dat 
bosexploitatiewerkzaamheden uitvoert.  
 
§ 2. Dit besluit is niet van toepassing op kopers en exploitanten die jaarlijks een hoeveelheid hout kopen of 
exploiteren kleiner dan 50 m3 per adres. 
 
HOOFDSTUK II ERKENNINGSVOORWAARDEN 
ART. 3. 
§ 1. Om erkend te worden en erkend te blijven als exploitant moeten natuurlijke personen voldoen aan de 
volgende vereisten:  
1° de nodige bosbouwtechnische kennis en ervaring kunnen aantonen met betrekking tot de exploitatie van 
bossen;  
2° de verkoopvoorwaarden en boswetgeving naleven;  
3° zich akkoord verklaren met een verklaring, opgesteld door de minister op voorstel van het 
erkenningscomité, die minstens de volgende verbintenissen bevat:  
a) tijdens de exploitatie steeds de nodige veiligheidsvoorzieningen in acht nemen en onder meer zichzelf - 
indien men exploitatiewerkzaamheden uitvoert  
- en in voorkomend geval zijn personeel dat exploitatiewerkzaamheden uitvoert, uitrusten 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;  
b) tijdens exploitatiewerkzaamheden steeds uitgerust zijn met een EHBO-kit conform de wetgeving inzake 
arbeidsveiligheid en in voorkomend geval zijn personeel dat exploitatiewerkzaamheden uitvoert steeds 
uitrusten met één EHBO-kit per vier werknemers;  
c) noch zelf exploitatiewerkzaamheden uitvoeren, noch zijn personeel exploitatiewerkzaamheden laten 
uitvoeren onder invloed van alcohol of andere bedwelmende middelen;  
d) de voor de sector relevante CAO's naleven;  
e) alle op hem of haar van toepassing zijnde sociale verplichtingen nakomen;  
f) een verzekeringscontract burgerlijke aansprakelijkheid afsluiten alsook een verzekering tegen 
arbeidsongevallen en ter dekking van de schade die kan voortvloeien uit de voorgenomen 
bosbouwwerkzaamheden;  
g) alle op hem of haar van toepassing zijnde fiscale verplichtingen met betrekking tot de koop en de exploitatie, 
alsook de BTW-wetgeving naleven;  
h) enkel werken met biologisch afbreekbare oliën en vanuit milieustandpunt verantwoorde brandstoffen;  
4° indien men een beroep doet op onderaannemers voor de uitvoering van bosexploitatiewerkzaamheden zich 
ertoe verbinden die enkel te laten uitvoeren door erkende personen;  
5° zich ertoe verbinden zijn personeel dat boswerkzaamheden uitvoert binnen een jaar na de indiensttreding 
een bosbouwtechnische vorming te laten volgen.  
 
§ 2. Om erkend te worden en erkend te blijven als exploitant moeten rechtspersonen voldoen aan de volgende 
vereisten:  
1° opgericht zijn conform de Belgische vennootschapswetgeving of de overeenstemmende wetgeving van een 
andere EU-lidstaat, met maatschappelijke zetel binnen de EU;  
2° ten minste één natuurlijke persoon die de vennootschap kan verbinden moet de nodige bosbouwtechnische 
kennis en/of ervaring kunnen aantonen met betrekking tot de exploitatie van bossen;  
3° de verkoopvoorwaarden en boswetgeving naleven;  
4° zich akkoord verklaren met een verklaring, zoals beschreven in artikel 3, § 1, 3°;  
5° indien men een beroep doet op onderaannemers voor de uitvoering van bosexploitatiewerkzaamheden zich 
ertoe verbinden die enkel te laten uitvoeren door erkende personen;  
6° zich ertoe verbinden zijn personeel dat boswerkzaamheden uitvoert binnen een jaar na indiensttreding een 
bosbouwtechnische vorming te laten volgen. 
 
 
ART. 4. 
§ 1. Om erkend te worden en erkend te blijven als koper moeten natuurlijke personen voldoen aan de volgende 
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vereisten:  
 
1° de verkoopvoorwaarden en boswetgeving na leven;  
 
2° voor de uitvoering van bosexploitatiewerkzaamheden enkel een beroep doen op erkende exploitanten.  
 
§ 2. Om erkend te worden en erkend te blijven als koper moeten rechtspersonen voldoen aan de volgende 
vereisten:  
 
1° opgericht zijn conform de Belgische vennootschapswetgeving of de overeenstemmende wetgeving van een 
andere EU-lidstaat, met maatschappelijke zetel binnen de EU;  
 
2° de verkoopvoorwaarden en boswetgeving naleven;  
 
3° voor de uitvoering van bosexploitatiewerkzaamheden enkel een beroep doen op erkende exploitanten.  
 
§ 3. Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die erkend is als exploitant, is automatisch ook erkend als koper. 
 
HOOFDSTUK III ERKENNINGSPROCEDURE 
AFDELING 1 ORGANISATIESTRUCTUUR 
ART. 5. 
Om de procedure tot erkenning als koper of exploitant te verzekeren, worden een erkenningscomité, zoals 
bedoeld in artikel 1, 4°, een comité van beroep en een ondersteunend secretariaat opgericht. 
 
 
ART. 6. 
§ 1. Het erkenningscomité bestaat uit een voorzitter, twee vertegenwoordigers van de beroepsfederatie 
Nationale Federatie van Exploitanten en Houthandelaars (FEDEMAR), één ambtenaar van het Agentschap voor 
Natuur en Bos en één vertegenwoordiger van de openbare boseigenaars. De minister wijst een voorzitter aan 
en benoemt de leden van het erkenningscomité en hun vervangers.  
 
§ 2. De leden van het erkenningscomité en hun vervangers vervullen hun opdracht tot zij ontslaggevend zijn of 
door de minister ontslagen worden.  
 
§ 3. Het erkenningscomité stelt een huishoudelijk reglement op dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de 
minister. 
 
 
ART. 7. 
§ 1. Voor de beroepsprocedure wordt een comité van beroep ingesteld, dat is samengesteld uit een voorzitter, 
twee vertegenwoordigers van de beroepsfederatie Nationale Federatie van Exploitanten en Houthandelaars 
(FEDEMAR), één ambtenaar van het Agentschap voor Natuur en Bos en één vertegenwoordiger van de 
openbare boseigenaars, een vertegenwoordiger van het Educatief Bosbouwcentrum Groenendaal, een privé-
eigenaar, voorgesteld door de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen, een ambtenaar van de Technische 
Inspectie van het federaal ministerie van Arbeid en Tewerkstelling en hun vervangers. De minister wijst een 
voorzitter aan en benoemt de leden van het comité van beroep en hun vervangers.  
 
§ 2. De leden van het comité van beroep en hun vervangers vervullen hun opdracht tot zij ontslaggevend zijn 
of door de minister ontslagen worden.  
 
§ 3. Het comité van beroep stelt een huishoudelijk reglement op dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de 
Vlaamse minister.  
 
§ 4. Zowel de leden van het erkenningscomité als de leden van het comité van beroep, ambtenaren 
uitgezonderd, kunnen aanspraak maken op de vergoeding voor reis- en verblijfkosten overeenkomstig de 
bepalingen van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten van 
het rijkspersoneel. Voor de berekening van die vergoeding worden zij gelijkgesteld met de rijksambtenaren die 
bekleed zijn met een rang 10 tot 14. De vertegenwoor-digers van het privé-bos en de bosexploitanten hebben 
recht op een zitpenning, zoals bepaald bij het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 1983 
houdende sommige maatregelen tot harmonisatie van de werking en van de presentiegelden en vergoedingen 
van adviesorganen. 
 
 
ART. 8. 
Het erkenningscomité en het comité van beroep worden bijgestaan door een secretariaat. Het secretariaat staat 
in voor de administratieve voortgangscontrole op de erkenningdossiers. Het secretariaat wordt verzorgd door 
het Agentschap voor Natuur en Bos en kan uitbesteed worden. 
 
AFDELING 2 HET AANVRAAGDOSSIER 
ART. 9. 
§ 1. Het aanvraagdossier voor de erkenning als koper of exploitant moet minstens de volgende genum-merde 
documenten bevatten:  
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1° het formele verzoek tot erkenning, gedateerd en ondertekend door de aanvrager of in voorkomend geval 
door een natuurlijke persoon die de vennootschap kan verbinden, met de volgende gegevens:  
a) naam, rechtsvorm, zetel en nummer van het handelsregister of een overeenstemmende registratie en BTW-
nummer van de aanvrager;  
b) woonplaats en adres van de aanvrager en in voorkomend geval van de maatschappelijke en de 
administratieve zetels en van de exploitatiezetels;  
c) in voorkomend geval naam, functie, woonplaats en adres van de natuurlijke personen die deel uitmaken van 
het orgaan van de vennootschap en van de natuurlijke personen die de vennootschap kunnen verbinden;  
d) inhoudstafel van het volledige aanvraagdossier;  
e) naam en functie van de ondertekenaar;  
2° in voorkomend geval een kopie van de actuele versie van de statu-ten, alsmede een overzicht van de 
actuele aandeelhouders en hun belang;  
3° een omschrijving van:  
a) de bedrijfsactiviteiten op het ogenblik van de aanvraag, alsmede het hiervoor ingezette personeel, met 
vermelding van het totale personeelsbestand;  
b) de bosexploitatiewerkzaamheden die verricht zullen worden;  
4° in voorkomend geval een voor akkoord verklaarde en door de aanvrager ondertekende verklaring zoals 
beschreven in artikel 3, § 1, 3°, die daarenboven minstens de gegevens bevat, vermeld in 1°, a) , b) en e);  
5° een kopie van de verzekeringspolis burgerlijke aansprakelijkheid en in voorkomend geval een verzekering 
tegen arbeidsongevallen om de schade die kan voortvloeien uit de voorgenomen bosbouwwerkzaamheden te 
dekken;  
6° als de aanvraag over de erkenning tot exploitant handelt, één van de volgende documenten:  
a) hetzij een schriftelijke verbintenis tot het volgen van een bosbouwtechnische opleiding. Deze opleiding moet 
binnen een jaar gevolgd worden door de aanvrager of, in voorkomend geval, door het personeel. De 
schriftelijke verbintenis wordt bij voorkeur onder briefhoofd van de aanvrager verzonden en bevat minstens de 
gegevens, vermeld in 1°, a) , b) en e).  
Ze wordt gedateerd en ondertekend door de aanvrager of, in voorkomend geval, door een natuurlijke persoon 
die de vennootschap kan verbinden. Bij de schriftelijke verbintenis wordt een verklaring gevoegd waarin staat 
dat het onder b) vermelde attest binnen een jaar aan het secretariaat moet worden gestuurd;  
b) hetzij een attest waaruit blijkt dat de aanvrager of in voorkomend geval een natuurlijke persoon die de 
vennootschap kan verbinden, en in voorkomend geval zijn personeel dat bosexploitatiewerkzaamheden uitvoert 
een bosbouwtechnische opleiding gevolgd heeft;  
7° bewijsstukken dat per jaar gedurende minstens één werkdag een permanente vorming werd gevolgd, hetzij 
door de koper, hetzij door de exploitant, hetzij door zijn personeel dat bosexploitatiewerkzaamheden uitvoert;  
8° als de aanvraag over de erkenning tot exploitant handelt, een schriftelijke verbintenis tot het indienen van 
RSZ-attesten op het secretariaat bij de aanvraag tot erkenning of bij de aanvraag tot verlenging van de 
erkenning. Deze verbintenis wordt bij voorkeur onder briefhoofd van de aanvrager verzonden en bevat 
minstens de gegevens, vermeld in 1°, a) , b) en e). Ze wordt gedateerd en ondertekend door de aanvrager of, 
in voorkomend geval, door een natuurlijke persoon die de vennoot-schap kan verbinden;  
9° een uittreksel uit het centraal strafregister, zoals bedoeld in artikel 595 en artikel 596 van het Wetboek van 
Strafvordering;  
 
§ 2. De aanvrager is vrijgesteld van de onder § 1, 6°, a) vermelde verbintenis of het onder § 1, 6°, b) vermelde 
attest, indien voldaan is aan alle hieronder vermelde voorwaarden:  
1° hij dient zijn aanvraag in binnen drie jaar na het in voege treden van dit besluit;  
2° hij kan aantonen reeds voor de aanvang van dit besluit actief te zijn als koper of exploitant of als werknemer 
van een exploitant die exploitatiewerkzaamheden uitvoert;  
3° in het geval hij reeds erkend was, die erkenning nooit door de minister is ingetrokken. 
 
 
ART. 10. 
§ 1. Erkende beschutte werkplaatsen en erkende sociale werkplaatsen, zoals geregeld door het decreet van 14 
juli 1998 inzake sociale werkplaatsen die bosexploitatiewerkzaamheden uitvoeren, zijn niet verplicht bij de 
aanvraag tot erkenning het onder artikel 9, § 1, 6°, b) bedoelde attest in te dienen, mits de werkzaamheden 
uitgevoerd worden onder toezicht van een begeleider die in het bezit is van het onder artikel 9, § 1, 6°, b) 
bedoelde attest.  
 
§ 2. Erkende terreinbeherende natuurverenigingen zoals geregeld door het decreet van 21 oktober 1997 
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, die bosexploitatiewerkzaamheden uitvoeren en hiervoor 
een beroep doen op vrijwilligers, moeten voor die vrijwilligers geen onder artikel 9, § 1, 6°, b) bedoelde +-
attest hebben indien de werkzaamheden onder toezicht gebeuren van een begeleider die in het bezit is van het 
onder artikel 9, § 1, 6°, b) bedoelde attest. 
 
 
ART. 11. 
§ 1. De minister onderzoekt op advies van het erkenningscomité de gelijkwaardigheid van erkenningen die niet 
door de Vlaamse overheid werden verleend, met de regeling in dit besluit.  
 
§ 2. Daartoe bezorgt de houder van een dergelijke erkenning met een aangetekende brief of elektronisch via 
het één-loket, een aanvraagformulier aan het erkenningssecretariaat dat de volgende gegevens bevat:  
1° een formele erkenningsaanvraag, gedateerd en ondertekend door de aanvrager of in voorkomend geval door 
een natuurlijke persoon die de vennootschap kan verbinden, dat volgende gegevens bevat:  
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a) naam en adres van de aanvrager, in voorkomend geval rechtsvorm en adres van de maatschappelijke zetel 
en van de exploitatiezetel;  
b) handelsregisternummer of een overeenstemmende buitenlandse registratie en BTW-nummer;  
c) in voorkomend geval naam, functie en adres van de natuurlijke personen die de rechtspersoon kunnen 
verbinden of van de natuurlijke personen die deel uitmaken van het orgaan van de rechtspersoon die de 
rechtspersoon kan verbinden;  
2° een kopie van de stukken waaruit blijkt dat ze erkend zijn door een andere dan de Vlaamse Overheid. 
 
 
ART. 12. 
Het erkenningscomité stelt modelformulieren op, bestemd voor het aanvragen van de erkenning als koper of 
exploitant, waarin verwezen wordt naar de in artikel 9, § 1 verplichte documenten. Die modelformulieren 
worden ter beschikking gesteld van de aanvrager. 
 
AFDELING 3 DE AANVRAAGPROCEDURE 
ART. 13. 
Het aanvraagdossier tot erkenning wordt per aangetekend schrijven ingediend bij het secretariaat dat het 
dossier op zijn volledigheid beoordeelt. 
 
 
ART. 14. 
Het secretariaat licht de aanvrager binnen de maand na de ontvangst van de aanvraag schriftelijk of, ingeval de 
aanvraag elektronisch werd ingediend, via het één-loket in of het dossier volledig dan wel onvolledig werd 
bevonden. Ingeval het secretariaat de volledigheid van het dossier vaststelt, wordt aan de aanvrager 
meegedeeld dat de minister zal beslissen binnen een termijn van twee maanden te rekenen vanaf de dag dat 
de aanvraag volledig werd verklaard en dat bij overschrijding van deze termijn, de erkenning geacht wordt 
verleend te zijn.  
 
In geval het secretariaat de onvolledigheid van het aanvraagdossier vaststelt, wordt de aanvrager schriftelijk 
verwittigd van de vastgestelde onvolledigheid. De aanvrager beschikt dan over één maand na ontvangst van de 
kennisgeving om de ontbrekende stukken over te maken.  
 
Voor zover het secretariaat opnieuw de onvolledigheid van het aanvraagdossier vaststelt, wordt de aanvraag 
geweigerd. 
 
 
ART. 15. 
Indien het erkenningscomité de aanvrager om aanvullende informatie vraagt, moet die de gevraagde informatie 
te allen tijde aan het secretariaat bezorgen. 
 
 
ART. 16. 
§ 1. Binnen een termijn van één maand te rekenen vanaf de dag dat de aanvraag volledig is verklaard, legt het 
erkenningscomité haar advies voor aan de minister. De minister beslist binnen een termijn van twee maanden 
te rekenen vanaf de dag dat de aanvraag volledig is verklaard of de aanvrager al dan niet erkend wordt.  
 
§ 2. Indien de minister binnen de voormelde termijn geen beslissing heeft genomen, wordt de erkenning geacht 
verleend te zijn. 
 
 
ART. 17. 
§ 1. De beslissing wordt binnen een termijn van veertien dagen, te rekenen vanaf de dag na de datum van de 
ondertekening van de beslissing, schriftelijk betekend door het erkenningscomité schriftelijk of, ingeval de 
aanvraag elektronisch werd ingediend, via het één-loket.  
 
§ 2. De betekening bevat de vermelding van de mogelijkheid om tegen de beslissing bij de Raad van State 
beroep in te dienen, alsook de vormvoorschriften en termijnen die voor het instellen van dat beroep in acht 
moeten worden genomen. 
 
 
ART. 18. 
... 
 
AFDELING 4 DE ERKENNINGSKAART 
ART. 19. 
§ 1. Indien de erkenning verleend wordt, krijgt de aanvrager een erkenningsnummer en jaarlijks een 
erkenningskaart zolang de erkenning geldt. De erkenningskaart wordt ook bezorgd aan het personeel van 
erkende exploitanten dat bosexploitatiewerkzaamheden uitvoert.  
 
§ 2. De vorm en het model van de erkenningskaart wordt uitgewerkt door het erkenningscomité. 
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ART. 20. 
Het secretariaat stelt een lijst van erkende kopers en erkende exploitanten op. Die lijst wordt jaarlijks door het 
secretariaat bijgewerkt en verspreid onder de erkende kopers en erkende exploitanten. Tevens kan iedereen die 
lijst aanvragen op het secretariaat.  
 
De lijst bevat de volgende gegevens:  
 
1° naam en adres van de erkende exploitant of erkende koper;  
 
2° in voorkomend geval telefoonnummer en faxnummer;  
 
3° de aard van de bosexploitatiewerkzaamheden die verricht worden;  
 
4° erkenningsnummer dat overeenkomt met het nummer op de erkenningskaart. 
 
AFDELING 5 [WIJZIGINGEN (verv. BVR 19 november 2010, art. 11, I: 2 januari 2011)] 
ART. 21. 
§ 1. De houder van de erkenning is verplicht om, zonder verwijl en per aangetekend schrijven, elke wijziging 
van de volgende gegevens in zijn dossier mee te delen aan het secretariaat:  
 
1° naam, rechtsvorm, zetel en nummer van het handelsregister of een overeenstemmende registratie en BTW-
nummer van de houder;  
 
2° woonplaats, adres of fax- en telefoonnummer van de houder en in voorkomend geval van de 
maatschappelijke en de administratieve zetels en van de exploitatiezetel of van de standplaats in België;  
 
3° het statutaire doel van de vennootschap;  
 
4° naam, woonplaats, adres, functie en kwalificaties van de natuurlijke persoon die als verantwoordelijke werd 
aangewezen, door die laatste gedateerd en voor akkoord ondertekend;  
 
5° naam en functie van de natuurlijke persoon die, op verzoek van elke ambtenaar van de bevoegde overheid, 
op elk moment actuele gegevens kan meedelen;  
 
6° de bosbouwwerkzaamheden die verricht zullen worden;  
 
§ 2. De houder van de erkenning is verplicht om jaarlijks, uiterlijk op 31 maart, wijzigingen in het 
personeelsbestand dat aan bosexploitatiewerkzaamheden doet, mee te delen aan het secretariaat. 
 
 
ART. 22. 
§ 1. Op basis van de wijzigingen die door de houder van de erkenning conform artikel 21 meegedeeld worden, 
kan het erkenningscomité aan de bevoegde minister voorstellen dat een formele aanpassing van de erkenning, 
dan wel een nieuwe aanvraag met intrekking van de bestaande erkenning, noodzakelijk is.  
 
§ 2. Het erkenningscomité brengt de houder van de erkenning binnen een termijn van twee maanden vanaf de 
ontvangst van het in artikel 21 bedoelde aangetekend schrijven, per aangetekend schrijven op de hoogte van 
de beslissing van de minister tot formele aanpassing of hernieuwing van de erkenning. 
 
 
ART. 23. 
... 
 
HOOFDSTUK IV TOEZICHT EN CONTROLE 
AFDELING 1 CONTROLE 
ART. 24. 
§ 1. Het erkenningscomité kan initiatieven nemen om te controleren of de vereisten, vermeld onder artikel 3 en 
artikel 4, worden nageleefd.  
 
§ 2. De erkende koper of exploitant moet steeds medewerking aan het erkenningscomité verlenen bij de 
controle op de naleving van de vereisten, vermeld onder artikel 3 en artikel 4.  
 
§ 3. De erkenningskaart moet op de houtverkoop voorgelegd kunnen worden door de erkende koper. Erkende 
exploitanten en hun personeel moeten de erkenningskaart steeds kunnen voorleggen bij controle door de 
bosbeheerder of het Agentschap voor Natuur en Bos. 
 
 
ART. 25. 
§ 1. Het Agentschap voor Natuur en Bos of de bosbeheerder kan een met redenen omklede klacht indienen bij 
het secretariaat indien de vereisten, vermeld onder artikel 3 of artikel 4 niet nageleefd worden. Indien proces-
verbaal opgesteld wordt wegens niet naleving van die vereisten, geldt dit als klacht. De met redenen omklede 
klacht wordt behandeld door het erkenningscomité. Het erkenningscomité oordeelt over de ernst van de 
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inbreuken tegen de vereisten.  
 
§ 2. De met redenen omklede klacht wordt dan behandeld door het erkenningscomité dat binnen één maand na 
het neerleggen van de klacht schriftelijk meedeelt aan de indiener van de klacht en de betrokken exploitant of 
koper welke beslissing conform artikel 28 werd genomen. 
 
AFDELING 2 BEROEPSPROCEDURE 
ART. 26. 
§ 1. Tegen elke beslissing van het erkenningscomité kan door de erkende koper of exploitant per aangetekend 
schrijven, binnen 30 dagen na de kennisgeving van de beslissing van het erkenningscomité, een beroep 
ingediend worden bij het comité van beroep, beschreven onder artikel 7.  
 
§ 2. Het beroepschrift moet gemotiveerd zijn.  
 
§ 3. Alle betrokken partijen kunnen verzoeken om tijdens de behandeling van het beroep gehoord te worden. 
Het beroep schorst de bestreden beslissing niet.  
 
§ 4. Het comité van beroep formuleert een met redenen omklede beslissing binnen een termijn van 60 dagen 
vanaf de ontvangst van het beroepschrift.  
 
Het comité van beroep zendt een afschrift ervan aan het erkenningscomité, de indiener van de klacht en de 
exploitant of koper waartegen de klacht is gericht. 
 
 
ART. 27. 
Elke beslissing van de minister, het comité van beroep of van het erkenningscomité, houdende de erkenning, 
de weigering, de schorsing, de intrekking, of de formele aanpassing van de erkenning, wordt per aangetekend 
schrijven aan de aanvrager of de houder betekend met in voorkomend geval vermelding van de mogelijkheid 
om tegen de beslissing beroep in te dienen, de bevoegde beroepsinstantie, vormvoorschriften, en termijnen die 
voor het instellen van dat beroep in acht moeten worden genomen. 
 
AFDELING 3 ADMINISTRATIEVE SANCTIES 
ART. 28. 
§ 1. Het erkenningscomité kan elke erkende persoon bij het niet naleven van de vereisten, vermeld onder 
artikel 3 of artikel 4, hetzij een waarschuwing geven, hetzij ambtshalve schorsen, hetzij de minister adviseren 
de erkenning ambtshalve in te trekken na herhaalde schorsingen of bij ernstige inbreuken op de in artikel 3 of 
artikel 4 vermelde vereisten.  
 
§ 2. Een eerste inbreuk op de voorwaarden, vermeld in artikel 3, § 1, 1°, 4°, 5° of § 2, 1°, 2°, 5°, 6° of artikel 
4, § 1, 2° of § 2, 1°, 3°, wordt gesanctioneerd met een waarschuwing. Een volgende waarschuwing binnen de 
geldigheidsduur van de erkenning kan tot een schorsing voor één jaar leiden. Een tweede schorsing binnen de 
geldigheidsduur van de erkenning leidt tot het adviseren aan de minister om de erkenning in te trekken.  
 
§ 3. Inbreuken op de voorwaarden, vermeld in artikel 3, § 1, 2°, 3°, artikel 3, § 2, 3°, 4°, artikel 4, § 1, 1°, of 
artikel 4, § 2, 2°, kunnen leiden tot een schorsing voor één jaar.  
 
§ 4. Gedurende de periode waarin de erkenning is ingetrokken kan geen verlenging toegekend worden. 
 
 
ART. 29. 
De schorsing van de erkenning wordt per aangetekend schrijven aan de houder van de erkenning meegedeeld. 
Binnen een termijn van 15 dagen kan de houder van de erkenning zich verantwoorden of ervoor zorgen dat aan 
de voorwaarden, zoals vermeld in artikel 3 of artikel 4, is voldaan. 
 
 
ART. 30. 
Op verzoek van de houder aan het erkenningscomité kan de minister elke erkenning intrekken. 
 
HOOFDSTUK V WIJZIGINGSBEPALINGEN 
ART. 31. 
(niet opgenomen)  
 
(Wijzigt de bijlage van het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 1983 houdende sommige 
maatregelen tot harmonisatie van de werking en van de presentiegelden en vergoedingen van adviesorganen) 
 
HOOFDSTUK VI SLOTBEPALINGEN 
ART. 32. 
De Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu, is belast met de uitvoering van dit besluit. 
 
 
 


