Bosdecreetversie van kracht op 29.06.2019 m.b.t. artikelen relevant bij verkoop en exploitatie van
hout uit openbare bossen
Artikel 52.
De Vlaamse Regering bepaalt de mogelijke manieren om bomen te merken als ze gekapt of verkocht
worden of als ze voorbehouden zijn.
Artikel 53.
De eigenaar beslist of het hout bestemd is voor eigen gebruik, dan wel of het verkocht wordt volgens
de bepalingen vervat in artikel 55.
Artikel 53bis.
Om beroepsmatig als koper of exploitant te kunnen optreden in de openbare bossen, is een
erkenning nodig. De Vlaamse Regering stelt de procedure en de voorwaarden vast voor die
erkenning.
De Vlaamse Regering kan bepalen dat de erkenning, vermeld in het eerste lid, niet nodig is in de
volgende gevallen:
1° voor kopers of exploitanten die jaarlijks maximaal een beperkte hoeveelheid hout kopen of
exploiteren. De Vlaamse Regering bepaalt die hoeveelheid;
2° om hout te kopen waarvoor geen bosexploitatiewerkzaamheden uitgevoerd hoeven te worden;
3° om resthout te versnipperen dat bestemd is voor de afvoer als biomassa, als het resthout
versnipperd wordt op de wegen die bestemd zijn voor het houttransport of op een houtstapelplaats
die daarvoor ingericht is, en er bij het proces geen bosexploitatiewerkzaamheden meer uitgevoerd
hoeven te worden.
AFDELING 2 VERKOPINGEN
Artikel 54.
De Vlaamse regering bepaalt de werkwijze en de voorwaarden die moeten gevolgd worden als hout
en andere bosproducten worden verkocht.
Artikel 55.
§ 1. Het hout wordt verkocht volgens de principes van openbaarheid, transparantie en mededinging.
§ 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 verkoop volgens de principes
van openbaarheid, transparantie en mededinging;
2. voor de windworp van niet-toegewezen bomen in de al toegewezen loten; 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 hout dat op onrechtmatige wijze is gekapt;
5. voor de bosprodukten andere dan het hout;
6. voor de loten van gering belang.
De Vlaamse Regering bepaalt bij besluit de wijze waarop de marktconforme prijzen van onderhandse

verkoop in domeinbossen worden vastgesteld. Voor de andere openbare bossen worden deze prijzen
vastgesteld door de eigenaar, op voorstel van het Agentschap.
Artikel 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.
AFDELING 3 EXPLOITATIE
Artikel 62.
Voor de loten die verkocht zijn bij een verkoop die het Agentschap georganiseerd heeft, mag niet
begonnen worden met de kapping zonder een voorafgaande betalingsbevestiging van het
Agentschap.
Voor de loten die verkocht zijn bij een verkoop die een ander openbaar bestuur of zijn aangestelde
georganiseerd heeft, mag niet begonnen worden met de kapping zonder een voorafgaande
betalingsbevestiging van het betrokken openbaar bestuur of de betrokken aangestelde.
De Vlaamse Regering bepaalt de modaliteiten voor de betalingsbevestiging, vermeld in het eerste lid.
Artikel 64.
De Vlaamse Regering stelt nadere regels vast voor de volgende aspecten van de exploitatie:
1° de omgang met bomen die tijdens de exploitatie ten onrechte gekapt zijn;
2° het vermijden van schade bij de uitvoering van de exploitatie;
3° het tijdstip van de exploitatie;
4° de termijn voor de uitvoering van de exploitatie;
5° het transport van hout en andere bosproducten;
6° de controle van de exploitatie.
Artikel 74.
De kopers en hun borgen zijn burgerlijk aansprakelijk voor de schadevergoedingen en teruggaven
voor bosmisdrijven die in het lot gepleegd zijn door de houthakkers, vervoerders en alle personen die
voor rekening van de kopers werken.
In voorkomend geval zijn aannemers van een exploitatie, bij bosmisdrijven als vermeld in het eerste
lid, hoofdelijk aansprakelijk, samen met de koper.

