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Natuurlijke en rechtspersonen tot wie een ontwerpverordening van de Sociaal-Economische
Raad of een bedrijfslichaam zich uitstrekt, kunnen gedurende vier weken bij de betreffende
organisatie schriftelijk bedenkingen aanvoeren tegen de in dit Mededelingenblad gepubliceerde
ontwerpverordening.

SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD

Van de Redactie
In het PBO-blad nr. 34 van 7 juli 2006 is abusievelijk een ontwerpverordening van het
Productschap Pluimvee en Eieren en het Productschap Vee en Vlees, te weten:
Ontwerp-Verordening tot wijziging van de Verordening hygiënevoorschriften eieren (PPE)
2005 (2006-1) en Ontwerp-Verordening tot wijziging van de Verordening identificatie en
registratie van paardachtigen (PVV) 2004 (2006-1) voor de tweede keer gepubliceerd. Deze
ontwerpverordeningen waren al eerder in het PBO-blad nr. 32 van 30 juni 2006 opgenomen.
Onze excuses voor de gemaakte omissie.

Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie
Tegen een besluit tot goedkeuring van een begroting of een herziene begroting van een
bedrijfslichaam kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag waarop dit besluit is
bekendgemaakt een beroepschrift indienen bij het College van Beroep voor het
bedrijfsleven, Postbus 20021,2500 EA Den Haag.

BEDRIJFSLICHAMEN

Productschap Tuinbouw

PT 8

Besluit PT hefJing export groenten en@uit Japan en Taiwan 2006
Besluit van het bestuur van het Productschap Tuinbouw, d.d. 25 april 2006, houdende
vaststelling van het tarief van de heffing inzake export van groenten en fmit naar Japan en
Taiwan (Besluit PT heffing export groenten en fruit Japan en Taiwan 2006)
HET BESTUUR VAN HET PRODUCTSCHAP TUINBOUW,
gelet op artikel 4 van de Verordening PT heffing export groenten en fruit Japan en Taiwan
2006;
gehoord de Commissie voor groenten en fruit, d.d. 4 april 2006;
BESLUIT:
Artikel 1
In 2006 bedraagt de heffing € 25,OO per kwartier.
Artikel 2
Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit PT heffing export groenten en fruit Japan en Taiwan
2006.
Artikel 3
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van publicatie in het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.

Dit besluit en de daarbij behorende toelichting zal worden gepubliceerd in het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Zoetermeer, 25 april 2006
D. Duijzer
voorzitter
C. Kuijvenhoven
secretaris

Toelichting
Voor 2006 worden de kosten, door terug te gaan naar twee inspecteurs geraamd op circa
€ 100.000,00. Uitgaande van 3.500 keuringseenheden wordt voorgesteld het tarief voor 2006
vast te stellen op € 25,OO.

Overzicht tarieven periode 200 1-2006

Productschap Vee en Vlees
PVV 29

Verordening tot wijziging van de Verordening etikettering rundvlees en rundvleesproducten
(2006-1)
Verordening van het Productschap Vee en Vlees van 20 februari 2006 tot wijziging van de
Verordening etikettering rundvlees en rundvleesproducten
Het bestuur van het Productschap Vee en Vlees;
Gelet op artikel 3 van de Landbouwkwaliteitsregeling etikettering rundvlees en de artikelen 96
en 97 van de Wet op de bedrijfsorganisatie;
Besluit:
Artikel I
De Verordening etikettering rundvlees en rundvleesproducten wordt gewijzigd als volgt:

Artikel 1 komt te luiden:
Artikel 1
In deze verordening wordt verstaan onder:
a. productschap

: Productschap Vee en Vlees;

b. voorzitter

:

c. Besluit

: Landbouwkwaliteitsbesluit etikettering rundvlees (Stb.1997,

voorzitter van het productschap;

445);
d. Verordening l760/2OOO

: Verordening (EG) nr. l76O/2OOO van het Europees

Parlement en de Raad van 17 juli 2000 tot vaststelling van
een identificatie- en registratieregeling voor runderen en
inzake de etikettering van rundvlees en rundvleesproducten
en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 820197 van de
Raad (PbEG L 204).

In het eerste lid van artikel 2 wordt "artikel 14, eerste en tweede lid, van verordening 820197"
vervangen door: artikel 16, eerste en tweede lid van Verordening 176012000.

In artikel 5 wordt "artikel 16 van Verordening 820197" vervangen door: artikel 16 van
Verordening 1760/2000.
Artikel I1
Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dag van dagtekening van
het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie waarin zij wordt geplaatst.
Zoetermeer, 20 februari 2006
J.J. Ramekers
voorzitter
S.B.M. Jongerius
secretaris
Goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking van
3 juli 2006, nr. TRCJZ/2006/630.
TOELICHTING BIJ DE VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE VERORDENING
ETIKETTERING RUNDVLEES EN RUNDVLEESPRODUCTEN (2006-1)
Artikel I
In overleg met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit worden de
medebewindswerkzaamheden van het productschap ter zake van de vrijwillige etikettering tijdelijk
gecontinueerd tot medio 2007. Deze continuering is aanleiding om de betrokken
medebewindsverordening aan te houden en te actualiseren. De wijzigingsverordening voorziet in deze
actualisering.
Artikel I1
Het artikel bevat de gebruikelijke bepalingen inzake de inwerkingtreding en publicatie van de
verordening. De inwerkingtreding is bepaald op de tweede dag na publicatie.
Zoetermeer, 20 februari 2006
J.J. Ramekers
voorzitter

S.B.M. Jongerius
secretaris

Bosschap
BOS 6

Registratieverordening Bosschap 2006
Verordening van het Bosschap van 8 december 2005, houdende regels ter zake van de
registratie van bosbouwondernemingen (Registratieverordening Bosschap 2006)
Het bestuur van het Bosschap,
Gelet op artikel 93 en 104 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en artikel 5 van het
Instellingsbesluit Bosschap 2003,
Besluit:

Q 1 Begripsbepalingen
Artikel 1
Deze verordening verstaat onder:
I

beboste oppervlakte:
a.
b.
c.
d.

terreinen tot bos beplant enlof bezaaid;
(kaal)kapvlakte(n) ten aanzien waarvan een publiekrechtelijke herplantplicht
bestaat;
hakhout (tenzij dit zich bevindt op een wal, smaller dan drie meter);
kwekerijen voor bosplantsoen, met uitzondering van handelskwekerijen.

beplanting(en), zich bevindende langs perceelsgrenzen, wegen en dijken en
bestaande uit de boomsoorten populier (behalve Italiaanse populier en knotpopulier), wilg (behalve knotwilg) en uit overige boomsoorten. Onder overige
boomsoorten worden uitsluitend verstaan: inlandse eik, Amerikaanse eik, es
(behalve knotes), iep en beuk.
III

onderneming:
a.
b.

de bosbouwonderneming, zijnde elke onderneming waarin de bosbouw, het
bosbeheer of de houtteelt wordt uitgeoefend;
de bosbouwambachtonderneming, zijnde elke onderneming, die tegen
betaling werkzaamheden verricht in bossen of andere houtopstanden, welke
werkzaamheden bedrijfsmatig in ondernemingen waarin de bosbouw, het
bosbeheer of de houtteelt wordt uitgeoefend, plegen te worden verricht.

9 2 Bepalingen inzake de registratie
Artikel 2
l. Alle ondernemingen worden geregistreerd.
2. Ondernemingen als bedoeld in artikel 1 onder III a. waarvan:
a. de beboste oppervlakte minder dan 5 ha bedraagt;
b. het aantal bomen in rijbeplanting(en) minder dan 1.O00 is;
c. de beboste oppervlakte en de rijbeplanting(en), omgerekend in beboste
oppervlakte, overeenkomstig het bepaalde in lid 3 tezamen minder dan 5 ha
bedragen;

worden niet geregistreerd, behalve ingevolge een daartoe door het bestuur genomen
besluit dat wordt bekend gemaakt in het Mededelingenblad Bedrijfsorganisatie.
3. Voor berekening van het bepaalde onder c van het tweede lid worden rijbeplantingen
omgerekend in beboste oppervlakte, met dien verstande dat 200 bomen geacht
worden gelijk te zijn aan 1 ha beboste oppervlakte. Elk aantal bomen dat minder dan
200 bedraagt, wordt geacht gelijk te zijn aan een evenredig gedeelte van 1 ha.
4. Ondernemingen, als bedoeld in artikel 1 onder III b., waarvan de jaarlijkse omzet uit
werkzaamheden in bossen of andere houtopstanden minder dan
E 11.345,- bedraagt, worden niet geregistreerd, behalve ingevolge een daartoe door
het bestuur genomen besluit, dat wordt bekend gemaakt in het Mededelingenblad
Bedrijfsorganisatie.
Artikel 3
De registratie van ondernemingen als bedoeld in artikel 1 onder III a. geschiedt aan
de hand van een aangifte door middel van een "Aangifteformulier voor registratie van
ondernemingen waarin de bosbouw, he bosbeheer of de houtteelt wordt
uitgeoefend", zoals dat als bijlage bij deze verordening is vastgesteld.
De registratie van wijzigingen in de toestand van een reeds geregistreerde
onderneming waarin de bosbouw, het bosbeheer of de houtteelt wordt uitgeoefend,
zoals bedoeld in artikel 5 onder I geschiedt aan de hand van een "Formulier voor
wijzigingen in de aangifte voor registratie van ondernemingen waarin de bosbouw,
het bosbeheer of de houtteelt wordt uitgeoefend" zoals dat als bijlage bij deze
verordening is vastgesteld.
De registratie van ondernemingen als bedoeld in artikel 1 onder III b. geschiedt aan
de hand van een "Aangifteformulier voor registratie van
bosbouwambachtondernemingen", zoals dat als bijlage bij deze verordening is
vastgesteld.
De ter nakoming van deze verordening benodigde formulieren als bedoeld in het
eerste, tweede en derde lid zijn kosteloos verkrijgbaar bij het secretariaat van het
Bosschap.
Artikel 4
1.
2.

3.

Degene die op 1 januari van enig jaar een onderneming drijft waarin de bosbouw, het
bosbeheer of de houtteelt wordt uitgeoefend, welke krachtens artikel 2 voor
registratie in aanmerking komt, is verplicht aangifte voor registratie te doen.
Aangifte als bedoeld in lid 1 geschiedt door indiening bij het secretariaat van het
Bosschap van een volledig en juist ingevuld en door of namens de aangever
ondertekend formulier als bedoeld in artikel 3, eerste lid.
Aangifte als bedoeld in lid 1 en 2 geschiedt naar de toestand op genoemde datum en
wel vóór 1 maart van het jaar als bedoeld in lid 1, tenzij door of namens aangever
reeds een juiste aangifte voor registratie van de onderneming is gedaan onder
bijvoeging van (een) terreinkaart(en) als bedoeld in artikel 8.

Artikel 5
Degene die een onderneming drijft waarin de bosbouw, het bosbeheer of de houtteelt
wordt uitgeoefend, waarvoor reeds krachtens de Registratieverordening Bosschap
d.d. 3 december 1954 of krachtens de Registratieverordening Bosschap 1957 d.d. 16
oktober 1957 of krachtens de Registratieverordening Bosschap 1998 d.d. 4 december
1997 of krachtens de Registratieverordening Bosschap 2002 d.d. 27 juni 2002, dan
wel krachtens deze verordening door of namens hem een juiste aangifte voor
registratie is gedaan onder bijvoeging van (een) terreinkaart(en) als bedoeld in artikel
8, is verplicht:
I. door indiening bij het secretariaat van het Bosschap van een volledig en juist

ingevuld en door of namens hem ondertekend formulier als bedoeld in artikel 3,
tweede lid, binnen 3 maanden na ingang van de wijziging ter kennis te brengen elke
wijziging in:
a. de tenaamstelling van de ondernemer;
b. adres en woonplaats of plaats van vestiging van de ondernemer;
c. de beboste oppervlakte;
d. het aantal bomen in rijbeplanting(en) met vermelding van de datum waarop
de wijziging is ingegaan en i n geval van overdracht, tevens van de naam en
het adres van de verkrijger(s), met dien verstande, dat wijzigingen als bedoeld
onder c en d moeten worden aangegeven binnen 3 maanden na het tijdstip,
waarop zij in totaal een halve hectare of meer respectievelijk
100 bomen of meer bedragen.
ll. bij de opheffing of volledige overdracht van de onderneming hiervan schriftelijk
mededeling te doen aan het secretariaat van het Bosschap met vermelding van de
datum van de opheffing of de overdracht en in het laatste geval tevens van de naam
en het adres van de verkrijger(s).
Artikel 6
Degene die op 1 januari van enig jaar een onderneming drijft als bedoeld in artikel 1
onder III b., welke krachtens artikel 2 voor registratie in aanmerking komt, is verplicht
aangifte voor registratie te doen.
Aangifte als bedoeld in lid 1 geschiedt door indiening bij het secretariaat van het
Bosschap van een volledig en juist ingevuld en door of namens de aangever
ondertekend formulier als bedoeld in artikel 3, derde lid.
Aangifte als bedoeld in lid 1 en lid 2 geschiedt naar de toestand op genoemde datum
en wel vóór l maart van het jaar als bedoeld in lid 1.
Artikel 7
1.

Degene die een onderneming drijft als bedoeld in artikel 1 onder III b., waarvoor
krachtens deze verordening door of namens hem een juiste aangifte voor registratie
is gedaan, is verplicht bij de opheffing of volledige overdracht van de onderneming
hiervan schriftelijk mededeling te doen aan het secretariaat van het Bosschap met
vermelding van de datum van de opheffing of de overdracht en in het laatste geval
tevens van de naam en het adres van de verkrijger(s).

Artikel 8
Degene die aangifte doet overeenkomstig het bepaalde in artikel 5, is verplicht voorzover
de wijziging beboste oppervlakte(n) enlof rijbeplanting(en) betreft bij de aangifte (een)
terreinkaart(en) te voegen, waarop duidelijk de ligging van de tot de
bosbouwonderneming behorende beboste oppervlakte(n) enlof rijbeplanting(en) ten
opzichte van naastgelegen stad of dorp is aangegeven.
Artikel 9
Het bestuur kan, indien naar zijn oordeel daartoe aanleiding bestaat, op verzoek van
degene die een onderneming als bedoeld in artikel 1 onder lll a. drijft, toestaan dat de
wijze van aangifte voor registratie van het aantal bomen in rijbeplanting overeen-komstig
de voorschriften van artikel 4 eerste en tweede lid, en artikel 2 juncto artikel 3 eerste en
tweede lid, door een andere telkens door het bestuur vast te stellen wijze van aangifte
wordt vervangen. Daarbij kan het bestuur tevens ontheffing verlenen van de verplichting
tot het inzenden van terreinkaarten als bedoeld in artikel 8.
Artikel 10
1.

Ondernemingen als bedoeld in artikel 1, onder III a. met beboste oppervlakte worden
aangegeven in hectaren en aren.

Voor de berekening van het aantal hectaren beboste oppervlakte worden wegen
enlof brandstroken, voorzover deze niet breder zijn dan zes meter, tot de beboste
oppervlakte gerekend, indien de wegen enlof brandstroken tot dezelfde
bosbouwonderneming behoren.
Voor de berekening van het aantal hectaren beboste oppervlakte worden
rijbeplanting(en) langs wegen enlof brandstroken voorzover deze breder zijn dan zes
meter en lopen binnen of langs een beboste oppervlakte, tot die beboste oppervlakte
gerekend, indien de rijbeplanting(en) tot dezelfde bosbouwonderneming behoort
(behoren).
Bosbouwondernemingen met rijbeplantingen worden aangegeven naar het in die
rijbeplanting(en) voorkomende aantal bomen, gescheiden in populieren enlof wilgen
enerzijds enlof overige boomsoorten anderzijds, behoudens het bepaalde in het
derde lid van dit artikel.
Artikel 11
Degene die een onderneming drijft, is verplicht binnen één maand na een daartoe
strekkend verzoek alle door of namens de secretaris in verband met de uitvoering van
deze verordening gevraagde inlichtingen te verschaffen.

g 3 Bepalingen inzake inzage I verstrekking van registratiegegevens
Artikel 12
1.
2.

De ingevolge deze verordening verkregen gegevens betreffende een ondernemer en
een onderneming mogen uitsluitend worden gebruikt ter vervulling van de taak van
het bedrijfschap.
Tot de in het vorige lid bedoelde gegevens hebben uitsluitend toegang:
a. de secretaris van het bedrijfschap;
b. andere leden van het personeel van het secretariaat, voorzover daartoe door de
secretaris aangewezen;
c. ten behoeve van de controle op de inkomsten en uitgaven van het bedrijfschap,
leden van het personeel van een door het bestuur van het bedrijfschap
aangewezen accountantskantoor, dat lid is van een organisatie welke haar leden
aan tuchtrecht onderwerpt;
d. personen die belast zijn met de verwerking van de bedoelde gegevens, mits
deze zijn onderworpen aan een bij of krachtens de wet opgelegde verplichting tot
geheimhouding;
e. de toezichthouder als bedoeld in artikel 16.

Artikel 13
De door het bestuur van het Bosschap aan te wijzen gegevens, verstrekt krachtens
deze verordening, mogen, voorzover bij of krachtens de wet niet anders is bepaald, in
door hetzelfde bestuur aan te wijzen gevallen, waarin dit naar zijn oordeel in het
belang is van de bedrijfsgenoten, worden bekend gemaakt aan anderen dan de in het
vorige lid bedoelde personen, mits deze zijn onderworpen aan een bij of krachtens de
wet opgelegde verplichting tot geheimhouding.
Artikel 14
Het bestuur draagt er zorg voor, dat aan hem uit te brengen accountantsrapporten
zodanig worden ingericht, dat daaruit niets blijkt van zaken en bedrijfsgeheimen van
ondernemers of andere vertrouwelijke gegevens over ondernemingen of daarin werkzame
personen.

5 4 Tuchtrechtelijke bepalingen
Artikel 15
1. Overtredingen van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn feiten
waarvoor een tuchtrechtelijke maatregel kan worden opgelegd.
2. Een tuchtrechtelijke maatregel als bedoeld in lid 1 kan uitsluitend door het
Tuchtgerecht van het Bosschap worden opgelegd.

Artikel 16

l.Het toezicht van de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften wordt
uitgeoefend door de Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, via daartoe door het bestuur van het
Bosschap benoemde controleurs van de AID (hierna te noemen: de controleurs).
2. Het toezicht als bedoeld in lid l wordt uitgeoefend in die gevallen, waarin ten minste
het vermoeden bestaat dat een onderneming zich aan de naleving van één of meer
voorschriften onttrekt.
3. Ondernemingen als bedoeld in artikel 1 onder III a. en b. zijn in het kader van het
toezicht als bedoeld in lid 1 en lid 2 verplicht:
- aan de controleurs al die gegevens te verstrekken of te doen verstrekken, welke
naar het oordeel van de controleurs nodig zijn voor de vervulling van hun taak
- aan de controleurs inzage te geven of te doen geven van die boeken en
bescheiden, welke naar hun oordeel nodig zijn voor de vervulling van hun taak
- aan de controleurs te allen tijde toegang te geven of te doen geven tot hun
bedrijfsruimten en tot andere plaatsen, wanneer dat naar het oordeel der
controleurs nodig is voor de vervulling van hun functie.

5 5 Slotbepalingen
Artikel 17
Deze verordening kan worden aangehaald als "Registratieverordening Bosschap 2006".
Artikel 18
De "Registratieverordening 2002" d.d. 27 juni 2002, goedgekeurd door de minister van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking nr. TRCJZl200218269 d.d. 1l
september 2002, wordt ingetrokken.
Artikel 19
Deze verordening treedt in werking op de dag na die der afkondiging in het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.

Zeist, 8 december 2005

A. Jorritsma-Lebbink
voorzitter
G.J.P. Jansen
secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
5 april 2006.

Toelichting
Alnemeen
Het bedrijfschap voor de bosbouw, het bosbeheer en de houtteelt (Bosschap) is een
krachtens de Wet op de bedrijfsorganisatie ingesteld openbaar lichaam. Het heeft onder
meer tot taak een het algemeen belang (van de samenleving) dienende
bedrijfsuitoefening door de ondernemingen waarvoor het is ingesteld te bevorderen,
alsmede het gemeenschappelijk belang van die ondernemingen en van de daarbij
betrokken personen te behartigen. De leden van het bestuur van het Bosschap worden
benoemd door de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren, de Algemene Vereniging
Inlands Hout, de FNV Bondgenoten en de CNV BedrijvenBond.
De werkzaamheden van het Bosschap worden gefinancierd uit de opbrengst van de
heffingen, die aan de bij het bedrijfschap geregistreerde ondernemingen worden
opgelegd.
Taken en activiteiten van het bos scha^
Zoals voor de PBO-organisaties in het algemeen kunnen ook voor het Bosschap de
volgende aandachtsvelden worden genoemd:
a. regelgeving
b. advisering
c. belangenbehartiging
ad a. Renelnevinq
Het Bosschap is bevoegd tot de regeling of nadere regeling van de in artikel 93, tweede
lid van de Wet op de bedrijfsorganisatie vermelde onderwerpen of onderdelen daarvan,
met uitzondering van:
- de lonen en andere arbeidsvoorwaarden
- arbeidsmarktvoorzieningen
- fondsen en andere instellingen in het belang der bedrijfsgenoten
Momenteel gelden er verordeningen op het gebied van de bestrijding van schadelijke
bosinsecten, de registratie van ondernemingen, de heffingen bij ondernemingen.
ad b. Adviserinq
Overeenkomstig het gestelde adviseert het Bosschap gevraagd en ongevraagd aan het
rijk, provincies, gemeenten en de politiek over alle zaken, welke het werkterrein van het
Bosschap betreffen.
In de loop der jaren heeft het Bosschap - in toenemende mate - een groot aantal
adviezen uitgebracht. Deze hadden zowel betrekking op voor bossen, bosbouw en het
bosbedrijf van belang zijnde wet- en regelgeving op het gebied van de bosbouw(sector)
zelf, de natuur, de houtproductie, de recreatie, het milieu, de waterhuishouding,
arbeidsomstandigheden, landinrichting, ruimtelijke ordening en belastingen, als op
andere beleidsvoornemens van de rijksoverheid.
ad c. Belannenbehartiainq
In het kader van de belangenbehartiging ontwikkelt het Bosschap onder meer de
volgende activiteiten:
- het Bosschap zet zich in voor de instandhouding, ontwikkeling en uitbreiding van het
bosareaal en de functievervulling van het bos;
- het Bosschap bevordert de sociale en economische structuur van de bos- en
houtsector;

het Bosschap volgt de ontwikkeling van de werkgelegenheid in de bosbouw en draagt
bij aan de verbetering ervan;
het Bosschap bevordert de vorming en scholing in de sector;
het Bosschap bevordert onderzoek op economisch, sociaal en bosbouwtechnisch
gebied;
het Bosschap bevordert de kwaliteit van het boswerk en goede
arbeidsomstandigheden en veiligheid bij de uitvoering daarvan.
het Bosschap bevordert een milieubeleid dat in het belang is van de instandhouding
en functies van het bos;
het Bosschap beïnvloedt de ruimtelijke ordening in het belang van het
bosbedrijfsleven;
het Bosschap streeft naar goede fiscale regelingen en economische omstandigheden
voor het bosbedrijf;
het Bosschap bevordert duurzaam bosbeheer en de certificering ervan.
Advisering van individuele ondernemingen of individuele belangenbehartiging behoort
niet tot de taak van het Bosschap. Het bestuur is van oordeel dat met bovenstaande
taken en activiteiten zowel het gemeenschappelijk belang als het algemeen belang is
gediend. Voorts verdient hier opmerking dat alle activiteiten zijn c.q. worden beoordeeld
aan de hand van de zgn. PBO-toets (is sprake van een gemeenschappelijk belang, is
sprake van een complementaire activiteit, dus aanvullend enlof versterkend, en voorziet
de activiteit in een duidelijke behoefte, dus is vraaggestuurd?).
Financiering van deze activiteiten uit publieke middelen acht het bestuur nodig wanneer
het (mede) om een collectief belang van de bosbouw gaat waaraan alle
bedrijfstakgenoten zouden behoren bij te dragen. Door van alle ondernemers een
bijdrage te vragen kunnen de financiële lasten per onderneming relatief laag gehouden
worden.
De ontwikkeling van de aantallen bij het Bosschap geregistreerde
bosbouwondernemingen met het bosareaal en bosbouwambachtondernemingen met de
omzet van de afgelopen 5 jaar kan als volgt worden weergegeven.

peildatum
1 januari
ljanuari
1 januari
ljanuari
1 januari

2005
2004
2003
2002
2001

aantal
geregistreerde
ondernemingen
1796
1798
1801
1824
1860

aantal ha
bos
272.030
272.528
269.550
269.51 3
270.283

Aantal bosbouwambachtondernemingen
324
331
319
324
342

omzet
€ 47,4
E 46,9
E 56,3
E 37,7
E 37,2

mln
mln
mln
mln
mln

De reaistratie
Bij Koninklijk Besluit van 25 mei 1989 (Stb 230) is het lnstellingsbesluit Bosschap (Stb
1954, 70, sedertdien gewijzigd Stb 1958, 500, daarna omgezet in Instellingsverordening,
en sinds 3 juni 2003 weer Instellingsbesluit, Stb 2003, 251) gewijzigd. Genoemde
wijziging hield in, dat de werkingssfeer van het Bosschap is verruimd tot de
bosbouwambachtondernemingen, zodat sindsdien onder het Bosschap ressorteren: de
ondernemingen waarin de bosbouw, het bosbeheer of de houtteelt wordt uitgeoefend én
de bosbouwambachtondernemingen.
Thans is aanpassing van de Registratieverordening Bosschap noodzakelijk, omdat door
het bestuur van het Bosschap op overtredingen van deze verordening het tuchtrecht op
basis van de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2002 (in werking getreden op l
april 2004) van toepassing is verklaard.

Met betrekking tot de ondernemingen waarin de bosbouw, het bosbeheer of de houtteelt
wordt uitgeoefend, is het volgende van belang.
Tot de ondernemingen, waarvoor het Bosschap is ingesteld, behoren niet alleen de
uitsluitend met het oog op de productie geëxploiteerde bossen, maar ook complexen,
waarbij de houtproductie niet op de eerste plaats staat, zoals b.v. buitenplaatsen en
recreatiebossen welke het karakter van bos hebben. Voorts behoren tot de bedoelde
ondernemingen ook b.v. landbouwondernemingen, waarin tevens houtteelt wordt
uitgeoefend (Toelichting Registratieverordening Bosschap 1954).
In artikel 66 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie wordt bepaald, dat onder
onderneming mede wordt verstaan "een bedrijf, waarmede niet wordt beoogd het
maken van winst".
Uiteraard zal de uitoefening van de bosbouw, het bosbeheer of de houtteelt een
zekere omvang moeten hebben, alvorens sprake is van een onderneming.
Nauwkeurige grenzen zijn moeilijk te trekken. Een moeilijkheid vormt daarbij dat de
omvang der productie per oppervlakte-eenheid voor iedere boomsoort verschillend is,
en bovendien ook afhangt van factoren als de grondsoort.
Het bestuur van het Bosschap legde in 1954 de grens bij 1 ha, of, indien en voorzover
het rijbeplantingen betreft, bij 200 bomen. 200 bomen kunnen worden geacht overeen
te komen met 1 ha, zodat bijv. iemand met 100 bomen in rijbeplanting(en) en 0,8 ha
beboste oppervlakte, in totaal een onderneming exploiteert van 1,3 ha. Verspreid
staande bomen worden bij de bepaling van de beboste oppervlakte niet mee
gerekend.
Uit praktische overwegingen is in 1954 besloten de ondernemingen met een beboste
oppervlakte van minder dan 5 ha of met minder dan 1000 bomen in rijbeplanting(en)
voorlopig niet te registreren. Deze gedragslijn werd gevolgd tot 1 januari 1983.
Bij besluit van het bestuur van het Bosschap van 18 januari 1983 is bepaald
ondernemingen met een beboste oppervlakte van minder dan 5 ha wél te registreren
indien en voorzover ten minste l ha van de tot die onderneming behorende beboste
oppervlakte valt onder de vrijstelling van de meldings- en herplantplicht ingevolge de
Beschikking van 5 oktober 1982 no J 4709 van de minister van (toen) Landbouw en
Visserij.
Met betrekking tot de bosbouwambachtondernemingen is het volgende van belang.
In het Instellingsbesluit Bosschap worden bosbouwambachtondernemingen
omschreven als: ondernemingen die tegen betaling werkzaamheden verrichten in
bossen en andere houtopstanden, welke werkzaamheden bedrijfsmatig in
ondernemingen waarin de bosbouw, het bosbeheer of de houtteelt wordt uitgeoefend,
plegen te worden verricht.
- In artikel 66 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie wordt bepaald, dat onder
onderneming mede wordt verstaan een bedrijf waarmede niet wordt beoogd het
maken van winst.
- Uit de omschrijving van het begrip bosbouwambachtonderneming blijkt, dat het moet
gaan om een onderneming die zich toelegt of mede toelegt op het verrichten in
bossen en andere houtopstanden van werkzaamheden welke bedrijfsmatig plegen te
worden verricht in ondernemingen waarin de bosbouw of de houtteelt wordt
uitgeoefend. Het gaat dus om werkzaamheden die in directe relatie staan tot de
houtopstand of de toekomstige houtopstand en niet om werkzaamheden welke
incidenteel worden verricht, zoals het bouwen van een brug of loods, e.d.
- Opgemerkt zij verder dat uitsluitend sprake is van een bosbouwambachtonderneming,
als het gaat om een onderneming, die werkzaamheden in bossen uitvoert tegen
betaling, al dan niet in natura. Dit is tot uitdrukking gebracht in artikel 2 lid 4, waarin
is vastgelegd dat alleen bosbouwambachtondernemingen met een omzet van E
11.345,- of meer worden geregistreerd. Een organisatie die uitsluitend met
vrijwilligers werkt en derhalve geen betaling verlangt voor het verrichte werk, kan dus
niet als bosbouwambachtonderneming worden aangemerkt. Van betaling is wel
sprake als deze geschiedt in natura. Dit is bijvoorbeeld het geval als een

-

bosbouwambachtonderneming voor de uitvoering van dunningswerkzaamheden
betaling ontvangt in de vorm van het vrijkomende hout.
Tot de bosbouwambachtondernemingen moeten in het licht van het voorgaande worden
gerekend, bosaanlegbedrijven, bosverzorgingsbedrijven en rondhoutexploitatiebedrijven.
Laatstgenoemden combineren hun werkzaamheden in het bos soms met een handels- of
verwerkingsfunctie. De registratieplicht heeft evenwel geen betrekking op een eventueel
aanwezige handels- of verwerkingsfunctie.
Alle ondernemingen waarin de bosbouw, het bosbeheer of de houtteelt wordt
uitgeoefend, worden geregistreerd aan de hand van een aangifteformulier voor registratie
van die ondernemingen.
De registratie van de bosbouwambachtondernemingen geschiedt aan de hand van een
aangifteformulier voor registratie van die ondernemingen.
Aangifte via het bedoelde aangifteformulier is verplicht gesteld in artikel 4.
Uitvoerinas- en handhavinasas~ecten
Op grond van de (nieuwe) Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2002 (in werking
getreden op 1 april 2004), is in principe op overtreding van verordeningen van
bedrijfslichamen het tuchtrecht van toepassing (en niet meer het strafrecht). Sectoren of
bedrijfstakken waarvoor een bedrijf- of productschap is ingesteld, dragen dus zelf zorg
voor de uitvoering en handhaving van hun regelgeving.
De opsporing van overtredingen geschiedt door de Algemene Inspectiedienst (AID) van
het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Toezichthouders van de AID
zijn als zodanig door het bestuur van het Bosschap aangewezen. Zij oefenen hun
controlerende functie uit op aangeven van het bestuur of medewerkers van het Bosschap.
Op basis van berechtingsrapporten van de toezichthouders worden door de voorzitter van
het Bosschap zaken aanhangig gemaakt bij het tuchtgerecht.
Het tuchtgerecht bestaat uit een viertal deskundigen uit het midden van de bij het
Bosschap geregistreerde ondernemers, met een onafhankelijk (vice-)voorzitter, die de
titel meester in de rechten draagt en overigens voldoet aan de kwalificaties voor
benoeming tot rechter.
De rechtsgang van de tuchtrechtelijke handhavingsprocedure is geregeld in de Wet
tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie.

Zeist, 8 december 2005
A. Jorritsma-Lebbink
voorzitter
G.J.P. Jansen
secretaris

BEDRIJFSCHAP VOOR DE BOSBOUW, HET BOSBEHEER EN
DE HOUTTEELT
(InstellingsbesluitBosschap d.d. 03 juni 2003, gepubliceerd in Staatsblad 2003 25 1)
Postbus 769
3700 AT Zeist
: 030 - 6930130
tel.
: 030 - 6933621
fax
e-mail : algemeen@bosschap.nl
internet: www.bosschap.nl

adres

...........................................................................................................................................................

FORMULIER VOOR WIJZIGING IN DE AANGIFTE VOOR REGISTRATIE
vastgesteld krachtens de RegistratieverordeningBosschap 2006
Degene die een onderneming drijft, waarin de bosbouw, het bosbeheer of de houtteelt wordt uitgeoefend, waarvoor
reeds laachtens de Registratieverordeningen Bosschap 1954, 1957, 1990, 1998,2002 of 2006 een juiste aangifte voor
registratie is gedaan onder bijvoeging van (een) terreinkaart(en), waarop duidelijk de ligging van de tot de onderneming
behorende beboste oppervlakte@) enlof rijbeplanting(en) ten opzichte van naastgelegen stad of dorp is aangegeven, is
verplicht door indiening bij het secretariaat van het Bosschap van een volledig en juist ingevuld en door of namens hem
ondertekend formulier voor wijziging in de aangifte voor registratie binnen drie maanden na ingang van de wijziging
ter keimis te brengen elke wijziging in:
a.de tenaamstelling van de ondernemer
b.adres en woonplaats van de ondernemer
c.de beboste oppervlakte
d.het aantal bomen in rijbeplanting(en)
met vermelding van de datum, waarop de wijziging is ingegaan en in geval van overdracht tevens van de naam en het
adres van de verkrijger@),met dien verstande, dat wijzigingen als bedoeld onder c. en d. moeten worden aangegeven
binnen drie maanden na het tijdstip, waarop zij in totaal een halve hectare of meer respectievelijk 100 bomen of meer
bedragen. Tevens is verplicht gesteld om (een) terreinkaart(en) bij het bedoelde formulier te voegen, waarop duidelijk
de ligging van de tot de onderneming behorende beboste oppervlakte(n) d o f rijbeplanting(en) t.o.v. naastgelegen stad
of dorp is aangegeven, voorzover de wijziging(en) beboste oppervlakte(n) enlof bomen in rijbeplanting(en)
betreftbetreffen.
Op het niet nakomen van genoemde verplichtingen kaan een tuchtrechtelijke maatregele worden gesteld op grond van
artikel 15 van de Registratieverordening Bosschap 2006.

Dit formulier dient in bijgaande envelop te worden gezonden naar het secretariaat van het Bosschap.
De ter nakoming van de verordening benodigde formulieren zijn kosteloos te verkrijgen bij het secretariaat van het
Bosschap.

Dit formulier s.v.p. inwillen in blokletters.

1. a. naam en voorletters van de ONDERNEMER

....................................................................................................

b. adres

....................................................................................................

c. postcode en woonplaats

....................................................................................................

d. telefoon / fax

....................................................................................................

e. e-mail

....................................................................................................

2. I. gewijzigd in:
a. naam en voorletters
b. adres
c. postcode en woonplaats
d. telefoon / fax
e. e-mail

Ii. of overgedragen aan:
a. naam en voorletters
b. adres
c. postcode en woonplaats

....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

3. Welke beboste oppewlakte(n) enlof rijbeplanting(en) is (zijn) overgedragen aan de hierboven genoemde
nieuwe ondernemer?
naam van de beboste oppewlakte(n) edof de
kadastrale aanduiding

totaal aantal

gemeente
ha

are

totaal

4. Rijbeplantingen
populieren, wilgen (behalve Italiaanse populier, knotpopulier en hotwilgen)
inlandse eik, Amerikaanse eik, es (behalve knotes), iep en beuk
naam pad/weg/perceel

gemeente

aantal bomen

Situatie na de wijziging
5. Beboste oppervlakte
naam van de beboste oppervlakte(n) edof de
kadastrale aanduiding

totaal aantal

gemeente
ha

are

6. Beboste oppervlakte ten aanzien waarvan vrijstelling is verleend van de meldings- en herplantplicht
als bedoeld in de beschikking vrijstelling meldings- en herplantplicht d.d. 5 oktober 1982
naam van de beboste oppervlakte@) edof de
kadastrale aanduiding

totaal aantal

gemeente
ha

are

7. Rijbeplantingen

populieren enlof wilgen (behalve Italiaanse populier en knotpopulier eníof knotwilgen)
inlandse eik, Amerikaanse eik, es (behalve knotes), iep en beuk

naam pad/weg/perceel

gemeente

aantal bomen

8. Rijbeplantingen ten aanzien waarvan vrijstelling is verleend van de meldings- en herplantplicht als bedoeld
in de beschikking vrijstelling meldings- en herplantplicht d.d. 5 oktober 1982
populieren edof wilgen (behalve Italiaanse populier en knotpopulier edof knotwilgen)
inlandse eik, Amerikaanse eik, es (behalve knotes), iep en beuk

naam pad/weg/perceel

gemeente

aantal bomen

l

I

totaal

I

Gegevens, die ter verduidelijking van deze aangifte dienen, kunnen hieronder of in een bijlage, voorzien van
de handtekening van de ondernemer, worden verstrekt.

............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................

aldus naar waarheid ingevuld

(handtekening)

I

BEDRIJFSCHAP VOOR DE BOSBOUW, HET BOSBEHEER EN
DE HOUTTEELT
(Insteiüngsbesluit Bosschap d.d. 03 juni 2003, gepubliceerd in Staatsblad 2003 251)

Postbus 769
3700 AT Zeist
: 030 - 6930130
tel.
: 030 - 6933621
fax
e-mail : algemeen@bosschap.nl
internet: www.bosschap.nl

adres

...........................................................................................................................................................

Wilt u alvorens dit formulier in te vullen de hierbij gevoegde toelichting lezen.

AANGIFTEFORMULIER VOOR REGISTRATIE VAN ONDERNEMINGEN WAARIN DE BOSBOUW,
EET BOSBEHEER OF DE HOUTTEELT WORDT UITGEOEFEND
vastgesteld krachtens de Registratieverordening Bosschap 2006.
Degene die op 1 januari van enig jaar een ondememing drijft, waarin de bosbouw d o f de houtteelt wordt uitgeoefend
is op grond van bovengenoemde verordening verplicht zich bij het Bosschap te laten registreren. Registratie vindt
plaats door indiening bij het secretariaat van het Bosschap van een volledig en juist ingevuld en door of namens hem
ondertekend aangifteformulier voor registratie naar de toestand op 1 januari en wel voor 1 maart van datzelfde jaar,
tenzij zijnerzijds reeds een juiste aangifte voor registratie van de onderneming is gedaan onder bijvoeging van (een)
terreinkaart(en) als bedoeld in de volgende zinsnede "Tevens moeten één of meer topografmhe kaarten schaal 1 :
25.000 bij het aangifteformulier voor registratie worden gevoegd, waarop duideljk de ligging van de tot de
onderneming behorende oppervlakte@) d o f rijbeplanting(en) ten opzichte van naastgelegen stad of dorp is
aangegeven.".
Van een onderneming in de zin van de registratieplicht is geen sprake wanneer:
a. de beboste oppervlakte minder dan 5 ha bedraagt;
b. het aantal bomen in rijbeplanting(en) minder dan 1000 is;
c. de beboste oppervlakte(n) en de rijbeplanting(en) omgerekend in beboste oppervlakte tezamen minder dan 5 ha
bedragen; tenzij voor tenminste 1 ha van de tot die onderneming behorende beboste oppervlakte vrijstelling is
verleend van de meldings- en herplantplicht als bedoeld in de Beschikking vrijstelling meldings- en herplantplicht
d.d. 5 oktober 1982 nr J 4709 (St.crt 1982 nr 195).
Voor de berekening van het bepaalde onder b. en c. worden rijbeplantingen omgerekend in beboste oppervlakte, met
dien verstande, dat 200 bomen geacht worden gelijk te zijn aan 1 ha beboste oppervlakte. Elk aantal bomen dat minder
dan 200 bedraagt, wordt geacht gelijk te zijn aan een evenredig gedeelte van 1 ha.
Voor het niet nakomen van genoemde verplichtingen kan een tuchtrechtelijkemaatregel worden opgelegd op grond van
artikel 15 van de Registratieverordening Bosschap 2006.
Dit formulier dient in bijgaande envelop te worden gezonden naar het secretariaat van het Bosschap.
De ter nakoming van de verordening benodigde formulieren zijn kosteloos te verkrijgen bij het secretariaat van het
Bosschap.
Degene, die dit formulier ontvangt en die meent niet verplicht te zijn dit formulier in te vullen, wordt verzocht dit
schriftelijk - met opgaaf van redenen - te melden aan het secretariaat van het Bosschap.

Dit formulier s.v.p. invullen in blokletters.
1. a. naam en voorletters van de ONDEWwMER ........................................................................................................

b. adres

.....................................................................................................

c. postcode en woonplaats

.....................................................................................................

d. telefoon

.....................................................................................................

e. e-mail

.....................................................................................................

e. eigenaar sinds

.....................................................................................................

2. a. naam en voorletters van degene die
bevoegd is om te handelen namens de
boseigenaar of de ondernemer

.....................................................................................................

b. adres

.....................................................................................................

c. postcode en woonplaats

.....................................................................................................

d. telefoon

.....................................................................................................

3. a. Is de ondernemer lid van de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren? ja/neenl

4. a. Heeft de onderneming een beheers- of bedrijfsplan? jdneen

b. Door welke instelling of door wie is het beheersplan opgesteld?

.......................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................
5. De volgende topografische kaarten, waarop het te registreren bent is ingetekend, zijn als bijlagen
bijgevoegd

6. Beboste oppervlakte
naam van de beboste oppewlakte(n) edof de
kadastrale aanduiding

doorhalen wat niet van toepassing is

gemeente
ha

totaal aantal
are

7. Beboste oppervlakte ten aanzien waarvan vriistehg is verleend van de meldings- en herplantplicht
als bedoeld in de beschikking vrijstelling meldings- en herplantplicht d.d. 5 oktober 1982
naam van de beboste oppervlakte(n) enlof de
kadastrale aanduiding

totaal aantal
are
ha

gemeente

totaal

l

I

Rijbeplantingen
populieren, wilgen (behalve Italiaanse populier, knotpopulier en knotwilgen)
inlandse eik, Amerikaanse eik, es (behalve lcnotes), iep en beuk

naam padweglperceel

gemeente

aantal bomen

totaal
Riibeplantingen ten aanzien waarvan vriistelling is verleend van de meldings- en herplantplicht als bedoeld
in de beschikking vrijstelling meldings- en herplantplicht d.d. 5 oktober 1982
populieren d o f wilgen (behalve Italiaanse populier en knotpopulier d o f knotwilgen)
inlandse eik, Amerikaanse eik, es (behalve knotes), iep en beuk

naam padweglperceel

gemeente

aantal bomen

totaal

I

10. Gegevens, die ter verduidelijking van deze aangifte dienen, kunnen hieronder of in een bijlage, voorzien van
de handtekening van de ondernemer, worden verstrekt.

...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

aldus naar waarheid ingevuld

(handtekening)

Toelichting op het aangiftefonnuiier voor registratie
1. Bij vraag 1 wordt de naam van de boseigenaar ingevuld of van degene die het bos pacht.

2. Bij vraag 2 wordt de naam ingevuld van de beheerder die bevoegd is namens de boseigenaar te handelen.
3. Nederlandse Vereniging van Boseigenaren

Bij deze vraag kunt u opgeven of u wel of geen lid bent van de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren.
Deze opgave is van belang vanwege de mogelijkheid tot een aftrek van de heffing tot een deel van het bedrag,
dat de leden van de Nederlandse Vereniging van Boseigenaren als contributie (in het jaar voor dat van de
hefñngsaanslag) aan deze vereniging hebben betaald (artikel 126 van de Wet op de Beírijfsorganisatie).
Het adres van de vereniging is Laan van Beek en Royen l a, 3701 AH Zeist.
4. Beheersplannen

Ondernemingen, waarvoor beheersplannen zijn opgesteld, kunnen gegevens uit deze beheersplannen gebruiken.
Bij het gebruikmaken van gegevens van beheersplannen dient rekening te worden gehouden met veranderingen,
die zich na de datum van inwerkingtreden van het beheersplan hebben voorgedaan (b.v. uitbreiding bosareaal
en njbeplantingen).
5. Terreinkaarten
De beboste oppervlakte@ edof rijbeplanting(en) waarover de registratieplicht geldt, dienen op topografische
kaarten schaal 1 : 25.000 te worden ingetekend. Deze kaarten zijn verkrijgbaar bij de Topografische Dienst,
Postbus 115,7800 AC Emmen.tel. 0591-69 69 11. U dient bij vraag 5 aan te geven hoeveel en welke kaarten
als bijlage bij het registratieformulierzijn gevoegd.

617.

Beboste oppervlakte

Bij deze vragen wordt een onderscheid gemaakt tussen beboste oppervlakten waarvoor wel of geen vrijstelling
is verleend van de meldings- en herplantplicht als bedoeld in de beschikking vrijstelling meldings- en
herplantplicht d.d. 5 oktober 1982.
De reden hiervan is dat het in het geval dat het bosbezit bestaat uit ten minste 1 ha "vrijgesteld" bos, het hele
bos registratieplichtig is. Wanneer hier geen sprake van is, dan geldt de registratieplicht vanaf 5 ha.
Onder beboste oppervlakten worden verstaan:

*
*

*
*

terreinen of delen van terreinen groter dan 10 are met boom- en struiksoorten begroeid met een
bedekkingsgraad van ten minste 60%;
kapvlakte(n), ten aanzien waarvan een publiekrechtelijke herbebossingsplicht bestaat;
hakhout, tenzij dit zich bevindt op een wal, smaller dan drie meter;
kwekerijen voor bosplantsoen, uitgezonderd handelskwekerijen.

Terreinen tot bos beplant enlof bezaaid omvatten zowel terreinen die door aanleg, als terreinen, die op
natuurlijke wijze bos zijn geworden.
Delen van buitenplaatsen, parken en terreinen met vliegdennen of andere van nature gezaaide boomsoorten,
voorzover deze delen het karakter van bos hebben, worden ook tot de beboste oppervlakte gerekend.
Grienden zijn uitgezonderd van registratie krachtens het bepaalde in artikel 2, lid 5 van de Instellingsverordening Bosschap.
Voor de berekening van het aantal hectaren beboste oppervlakte worden RIJBEPLANTING(EN), waaronder
laanbeplantingen die zijn gelegen in of langs een bos, gerekend tot de bosoppervlakte - voorzover deze breder
zijn dan 6 meter en dienen als zodanig te worden geregistreerd.
Voor de berekening van het aantal hectaren beboste oppervlakte worden WEGEN enlof BRANDSTROKEN voorzover deze niet breder zijn dan 6 meter - tot de beboste oppervlakte gerekend, indien die wegen enlof
brandstroken tot dezelfde onderneming behoren.
Voorbeeld
Het boseigendom is als volgt samengesteld:
a. 'de Vijfsprong', groot 55 ha en 35 are in de gemeente Ulrum sectie A nr 395
b. 'de Hoogte', groot 36 ha en 10 are in de gemeente Simpelveld, sectie C nr 56
c. 'de Eiken', groot 117 ha en 76 are in de gemeente Havelte, sectie B nr 3

naam van de beboste oppewlakte(n) edof de
kadastrale aanduiding

gemeente

-

'de Vìjysprong',sectie A nr 395

Ulrum

55

35

'de HooHe', sectie C nr 56

Simpelveld

36

10

'deEiken :sectie B nr 3

Havelte

117

76

209

21

totaal
819.

Rijbeplantingen

Bij deze vragen wordt een onderscheid gemaakt tussen rijbeplantingen waarvoor wel of geen vrijstelling is
verleend van de meldings- en herplantplicht als bedoeld in de beschikking vrijstelling meldings- en herplantplicht
d.d. 5 oktober 1997.
De reden hiervan is dat het in het geval dat de rijbeplanting bestaat uit ten minste 200 bomen (1 ha "vrijgesteld"
bos), het hele bosregistratieplichtigis. Wanneer hier geen sprake van is, dan geldt de registratieplichtvanaf 5 ha.
Onder rijbeplanting(en) worden verstaan:
beplanting(en) met boomvormende soorten langs perceelsgrenzen, wegen, waterlopen en dijken en bestaande uit
6f de boomsoorten populier (behalve Italiaanse populier en knotpopulier), wilg (behalve knotwilg), inlandse eik,
ArnekaanSe eik, es (behalve knotes), iep en beuk.

Voorbeeld
Het bezit bestaat uit de volgende eenheden:
65 bomen in rijbeplantingen in de gemeente Bergen, genaamd Keulse Steeg' en 'de Poel'
771 bomen in rijbeplantingen in de gemeente Doetinchem, genaamd 'Hofweg' en Zangstraat'
4.179 bomen in rijbeplantingen in de gemeente Assen, genaamd 'Biezen'
zo mogelijk de naam van de rijbeplanting(en)

gemeente

populier (behalve Italiaanse
populier en knotpopulier), wilg
(behalve knotwilg), inlandse
eik, Amerikaanse eik, es
(behalve knotes), iep en beuk
aantal bomen

'Keulse Steeg' en 'de Poel'

Berggen (L)

'HoJuteg'en Zangstraat'

Doetinchem

'Biezen'

Assen
totaal

Wijzigingen betreffende de registratie dienen binnen drie maanden na ingang van de wijziging aan het
Bosschap te worden kenbaar gemaakt. Een wijzigingsformulierkunt u telefonisch opvragen bij het Bosschap
(tel. 030 - 69 30 130).
Onder wijzigingen worden verstaan:
a.
b.
c.
d.

de tenaamstelling van de ondernemer
adres en woonplaats of plaats van vestiging van de ondernemer
beboste oppervlakte
het aantal bomen in rijbeplanting(en)

De datum, waarop de wijziging is ingegaan en in het geval van overdracht tevens de naam en het adres van de
verknjger(s) dient te worden vermeld, met dien verstande, dat wijzigingen als bedoeld onder c. en d. moeten
worden aangegeven binnen drie maanden na het tijdstip waarop zij in totaal een halve hectare of meer, resp. 100
bomen of meer bedragen.
Tevens is verplicht om (een) topografische kaart(en) - schaal 1 : 25.000 -bij het bedoelde formulier te voegen,
waarop duidelijk de ligging van de tot de ondernemingbehorende beboste oppervlakte(n) enlof
rijbeplanting(en) t.0.v naastgelegen stad of dorp is ingetekend, wat betreft de wijziging(en) in beboste
oppervlakte(n) enlof rijbeplanting(en).
Voorts is men verplicht bij overdracht van het gehele of delen van het geregistreerde bezit, hiervan scbrifielijk
mededeling te doen aan het secretariaat van het Bosschap met vermelding van de datum van de ophefnng of de
overdracht en in het laatste geval tevens van de naam en het adres van de verkrijger(s). Bij overdracht van een
deel van het bezit dient dit ingetekend te zijn op mee te zenden topografische kaarten schaal 1 : 25.000.

Op het niet nakomen van genoemde verplichtingen kan een tuchtrechtelijke maatregel worden gesteld op grond
van artikel 15 van de Registratieverordening Bosschap 2006.
De ter nakoming van het bepaalde in de RegistratieverordeningBosschap 2006 benodigde 'formulieren voor
wijzigingen in de aangifte voor registratie' zijn kosteloos verkrijgbaar bij het secretariaat van het Bosschap.

I

BEDRIJFSCHAP VOOR DE BOSBOUW, HET BOSBEHEER EN
DE HOUTTEELT
(instellingsbesluit Bosschap d.d. 03 juni 2003, gepubliceerd in Staatsblad 2003 25 1)

Postbus 769
3700 AT Zeist
tel.
: 030 - 6930130
fax
: 030 - 6933621
e-mail : algemee@bosschap.nl
internet: www.bosschap.nl
datum van verzending

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................
Wilt u alvorens dit formulier in te d e n de hierbij gevoegde toelichting lezen.

AANGIFTEFORMULIERVOOR REGISTRATIE VAN BOSBOUWAMBACEJTONDERNEMINGEN
vastgesteld krachtens de RegiskatieverordeningBosschap 2006.
Degene die op 1januari van enig jaar een onderneming drijft, die tegen betaling werkzaamheden verricht in bossen of
andere houtopstanden, welke bedrijfsmatig in ondernemingen, waarin de bosbouw enlof de houtteelt wordt
uitgeoefend, plegen te worden verricht en die met die werkzaamheden € 11.345,- of meer op jaarbasis omzet, is op
grond van bovengenoemde verordening verplicht door indiening bij het secretariaat van het Bosschap van een volledig
en juist ingevuld en door of namens hem ondertekend "aangifteformulier voor registratie van bosbouwambachtondernemingen" aangifte voor registratie te doen naar de toestand op 1januari en wel voor 1 maart van datzelfde jaar,
tenzij zijnerzijds reeds een juiste aangifte voor registratie van de onderneming is gedaan.
Voor het niet nakomen van genoemde verplichtingen kan een tuchtrechtelijkemaatregel worden opgelegd op grond van
artikel 15 van de Registratieverordening Bosschap 2006.
Degene die op 1 januari van enig jaar een onderneming drijft, die tegen betaling werkzaamheden vemcht in bossen of
andere houtopstanden, welke bedrijfsmatig in ondernemingen, waarin de bosbouw enlof de houtteelt wordt
uitgeoefend, plegen te worden vemcht en die met die werkzaamheden minder dan 11.345,- op jaarbasis omzet, kan
op zijn verzoek op grond van bovengenoemde verordening worden geregistreerd door indiening bij het secretariaat van
het Bosschap van een volledig en juist ingevuld en door of namens hem ondertekend "aangifteformulier voor registratie
naar de toestand op 1januari en wel voor 1 maart van datzelfde jaar.
van bosbou~ambachtondememingen~~
Het aangifteformulier dient in bijgaande enveloppe te worden ingediend bij het secretariaat van het Bosschap.
De ter nakoming van de verordening benodigde formulieren zijn kosteloos te verkrijgen bij het secretariaat van het
Bosschap.
Degene, die dit formulier ontvangt en die meent niet verplicht te zijn dit formulier in te vullen en ook niet voor
vrijwillige registratie in aanmerking komt of wenst te komen, wordt verzocht hiervan - met opgaaf van redenen schriftelijk mededeling te doen bij het secretariaat van het Bosschap.
Z.O.Z.

naam van de ONDERNEMING

...........

adres
postcode en woonplaats
telefoon
mobiele telefoon
inschrijvingsnummer bij Kamer van Koophandel
bent u in het bezit van vakdiploma's/certificaten
en zo ja, welke?
hoeveel bedroeg uw omzet als bosaannemer
in het vorig boekjaar?
hoeveel personeelsleden heet? u in dienst
welke c.a.0. is in uw bedrijf van toepassing?
bij welke Arbodienst bent u aangesloten?
Vakgebieden waarin de onderneming werkzaam is (aankruisen wat van toepassing is)

houthandel

houtoogst

rondhoutverwerking
(voorzover in het bos)

bosbeheer

Werkzaamheden die in het kader van de houtoogst door de onderneming worden uitgevoerd
(aanlauisen wat van toepassing is)

kortenhortiment zagen
langhout slepen met trekker
langhout slepen met paard
uitrijden van hout (sortiment)
houttransport vanaf bosweg

Werkt u met een harvester

jdneen*

Is de onderneming lid van de Algemene Vereniging Mands Hout?

jdneen*

*) doorhalen wat niet van toepassing is

5. Gegevens, die ter verduidelijking van deze aangifte dienen, kunnen hieronder of in een bijlage, voorzien
van de handtekening van de ondernemer, worden verstrekt.

aldus naar waarheid ingevuld,
datum

......................................................................................................................

handtekening ............................................................................................................

Toelichting
De Registratieverordening Bosschap 2006 van het Bosschap - het bedrijfschap voor de bosbouw, het
bosbeheer en de houtteelt, waar de in Nederland werkzame bosbouwambachtondernemingen moeten zijn
geregistreerd - bepaalt, dat degene, die op 1 januari van enig jaar een onderneming drijft, die tegen betaling
werkzaamheden verricht in bossen of andere houtopstanden, welke bedrijfsmatig in ondernemingen, waarin
de bosbouw d o f de houtteelt wordt uitgeoefend, plegen te worden verricht en die daarmee € 11.345,- of
meer op jaarbasis omzet, verplicht is tot registratie van zijn onderneming bij het Bosschap.
Uit de omschrijving van het begrip bosbouwambachtonderneming blijkt al, dat het moet gaan om een
onderneming die zich toelegt of mede toelegt op het verrichten van werkzaamheden in bossen d o f andere
houtopstanden. Ook de aard van de werkzaamheden wordt nader aangeduid: het moet gaan om
werkzaamheden welke bedrijfmatig plegen te worden verricht in ondernemingen waarin de bosbouw, het
bosbeheer of de houtteelt wordt uitgeoefend. Dit betekent, dat het moet gaan om werkzaamheden die in
directe relatie staan tot de houtopstand of de toekomstige houtopstand en niet om werkzaamheden welke
veelal incidenteel plaats hebben, zoals de bouw van een loods of een brug, e.d.
Voorts is van belang dat het moet gaan om het verrichten van werkzaamheden tegen betaling. Van betaling is
ook sprake als deze geschiedt in natura. Dit is bijvoorbeeld het geval als een bosbouwambachtonderneming
voor de uitvoering van vellingswerkzaamheden betaling ontvangt in de vorm van het vrijkomende
dunningshout. Ook de vellingswerkzaamhedenverricht ten behoeve van houtaankoop op stam worden gezien
als werkzaamheden verricht als bosbouwarnbachtondememing.
Van betaling is geen sprake als het werk uitsluitend door niet betaalde vrijwilligers wordt verricht. Een
organisatie die uitsluitend met vrijwilligers werkt, die hiervoor geen beloning ontvangen, is dan ook geen
bosbouwambachtonderneming.
Tot de bosbouwarnbachtondernemingen moeten in ieder geval worden gerekend bedrijven die werkzaamheden uitvoeren in het kader van bosaanleg, bosverzorging, rondhoutexploitatie en W.S.w.-bedrijven,
voorzover zij werkzaamheden in bossen en andere houtopstanden uitvoeren. Bedrijven die hun activiteiten in
bossen en houtopstanden combineren met een houthandels- of houtverwerkingsfunctiezijn registratieplichtig
voor wat betreft hun activiteiten in bossen en andere houtopstanden.
Tenslotte is van belang, dat in artikel 66 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie is bepaald, dat onder een
onderneming mede wordt verstaan een bedrijf waarmee niet het maken van winst wordt beoogd.
Met ingang van 1 januari 1998 kan een onderneming ook op zijn verzoek worden geregistreerd. Die
mogelijkheid wordt geboden aan bedrijven die weliswaar niet aan het omzetcriterium van € 11.345,- voldoen,
maar toch prijs stellen op registratie.
Zodra deze b h j v e n een omzet van € 11.345,- of meer op jaarbasis hebben bereikt, geldt voor hen de plicht
tot registratie.
Registratie voor bedrijven met een omzet van minder dan e 11.345,- opjaarbasis kan van belang zijn met het
oog op het feit, dat bedrijven die deelnemen aan de Erkenningsregeling Bosaannemers (ErBo) bij
uitbesteding van werk slechts bij het Bosschap geregistreerde bedrijven mogen inschakelen.

BOS 7

Verordening Bosschap Bestrijding Nonvlinder 2006
Verordening van het Bosschap van 8 december 2005, houdende regels ter zake van de
bestrijding van de nonvlinder (Verordening Bosschap Bestrijding Nonvlinder 2006)
Het bestuur van het Bosschap;
Gelet op de artikelen 93, 95 en 104 van de Wet op de bedrijfsorganisatie en artikel 5
van het Instellingsbesluit Bosschap 2003;
Besluit:

5 1 verbods-

en gebodsbepalingen

Artikel 1

1. Onverminderd het bepaalde bij of krachtens de Verordening Bosschap Bestrijding
Dennenscheerder 2006 en de Verordening Bosschap Bestrijding Insectenplagen in
Picea en Larix 2006 is het verboden hout, dat zich in een door het bestuur van het
Bosschap aangewezen gebied bevindt, buiten dat gebied te brengen of te doen
brengen.
2. Voor de toepassing van deze verordening wordt onder hout mede begrepen schors
van hout.
Artikel 2
Het bepaalde in artikel 1 geldt niet ten aanzien van geheel ontschorst hout.
Artikel 3

1.
2.

3.
4.

Het bestuur van het Bosschap kan van het verbod als bedoeld in artikel 1 ontheffing
verlenen.
Aan de ontheffing kunnen voorschriften, voorwaarden en beperkingen worden
verbonden.
Het is verboden terzake van een aanvraag om ontheffing onjuiste of onvolledige
gegevens te verstrekken.
De in lid 3 genoemde gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel
waartoe zij worden verstrekt.

Artikel 4
Het bestuur kan nadere regelen stellen ter uitvoering van deze verordening.

5 2 Bepaling inzake werkingssfeer
Artikel 5
De bepalingen van deze verordening zijn mede van toepassing op natuurlijke en
rechtspersonen voorzover zij handelingen verrichten welke bedrijfsmatig in
ondernemingen als bedoeld in de Registratieverordening Bosschap 2006 plegen te
worden verricht.

5 3 Tuchtrechtelijke

bepalingen

Artikel 6
l. Overtredingen van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn feiten
waarvoor een tuchtrechtelijke maatregel kan worden opgelegd.
2. Een tuchtrechtelijke maatregel als bedoeld in lid 1 kan uitsluitend door het
Tuchtgerecht van het Bosschap worden opgelegd.

Artikel 7

1. Het toezicht van de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften wordt
uitgeoefend door de Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, via daartoe door het bestuur van het
Bosschap benoemde controleurs van de AID (hierna te noemen: de controleurs).
2. Het toezicht als bedoeld in lid 1 wordt uitgeoefend in die gevallen, waarin ten
minste het vermoeden bestaat dat een onderneming zich aan de naleving van één of
meer voorschriften onttrekt.

3. Ondernemingen als bedoeld in de Registratieverordening Bosschap 2006 zijn in het
kader van het toezicht als bedoeld in lid 1 en lid 2 verplicht:
- aan de controleurs al die gegevens te verstrekken of te doen verstrekken, welke
naar het oordeel van de controleurs nodig zijn voor de vervulling van hun taak
- aan de controleurs inzage te geven of te doen geven van die boeken en
bescheiden, welke naar hun oordeel nodig zijn voor de vervulling van hun taak
- aan de controleurs te allen tijde toegang te geven of te doen geven tot hun
bedrijfsruimten en tot andere plaatsen, wanneer dat naar het oordeel der
controleurs nodig is voor de vervulling van hun functie.

5 4 Slotbepalingen
Artikel 8
Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Bosschap Bestrijding
Nonvlinder 2006.
Artikel 9
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag na die der afkondiging in het
Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 10
De Verordening Bosschap Bestrijding Nonvlinder 2003, goedgekeurd door de minister
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij beschikking no. TRCJZ/2003/1098 d.d. 23
april 2003 wordt ingetrokken.

Zeist, 8 december 2005

A. Jorritsma-Lebbink
voorzitter
G.J.P. Jansen
secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
5 april 2006.

TOELICHTING
Algemeen

In het verleden hebben zich op diverse locaties plagen van de nonvlinder voorgedaan.
Teneinde verdere plagen van de nonvlinder tegen te gaan, is het gewenst, dat het
Bosschap bestuurlijke maatregelen achter de hand heeft in de vorm van een
verordening, die bestaat uit een vervoersverbod van (met nonvlinderbroedsel bezet)
hout uit bij bestuursbesluit aan te wijzen gemeenten c.q. gebieden. Gezien het
toenemend gebruik van houtschors door bedrijven en particulieren wordt voor de
toepassing van deze verordening onder hout mede begrepen schors.
Het voordeel van een dergelijke voor het gehele of voor delen van het land geldende
uniforme regeling langs publiekrechtelijke weg is, dat voorkomen wordt dat in (vrijwel)
gelijke omstandigheden sommige gemeenten wel en andere gemeenten niet een
regeling treffen, danwel dat diverse gemeenten inhoudelijk verschillende regelingen
treffen, wat vooral voor gemeentegrenzen overschrij-dende bosbedrijven hinderlijk kan
zijn.

Bovendien betekent een Bosschapsregeling dat de controle op de naleving daarvan bij
één instantie, te weten de Algemene Inspectiedienst van het ministerie van Landbouw,
Natuur en Voedselkwaliteit, is gelegd in plaats van bij verschillende plaatselijke
politiekorpsen.
Verder kan een Bosschapsverordening ter bestrijding van de nonvlinder volledig en
zonder tussenkomst van gemeenten worden afgestemd op de Bosschaps-verordeningen
ter bestrijding van andere insekten.
Private alternatieven voor deze publiekrechtelijke regeling zijn niet voorhanden.
Bovendien zouden bij regelgeving via privaatrechtelijke weg - gelet op het
bovenstaande onaanvaardbare risico's kunnen optreden.

-

Deze verordening vervangt de gelijknamige verordening uit 1986. Dat geschiedt omdat
door het bestuur van het Bosschap op overtredingen van deze verordening thans het
tuchtrecht - op basis van de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2002 - van
toepassing is verklaard.
Uitvoerings- en handhavingsaspecten
Op grond van de (nieuwe) Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie, die op 1 april 2004
in werking is getreden, is in principe op overtreding van verordeningen van
bedrijfslichamen het tuchtrecht van toepassing (en niet meer het strafrecht). Sectoren of
bedrijfstakken waarvoor een bedrijf- of productschap is ingesteld, dragen dus zelf zorg
voor de uitvoering en handhaving van hun regelgeving.
De opsporing van overtredingen geschiedt door de Algemene Inspectiedienst (AID) van
het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Toezichthouders van de AID
zijn als zodanig door het bestuur van het Bosschap aangewezen. Zij oefenen hun
controlerende functie uit op aangeven van het bestuur of medewerkers van het
Bosschap.
Op basis van berechtingsrapporten van de toezichthouders worden door de voorzitter
van het Bosschap zaken aanhangig gemaakt bij het tuchtgerecht.
Het tuchtgerecht bestaat uit een viertal deskundigen uit het midden van de bij het
Bosschap geregistreerde ondernemers, met een onafhankelijk (vice-)voorzitter, die de
titel meester in de rechten draagt en ook overigens voldoet aan de kwalificaties voor
benoeming tot rechter.
De rechtsgang van de tuchtrechtelijke handhavingsprocedure is geregeld in de Wet
tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie.

Artikelsgewijze toelichting
Artikel 1
Ingevolge het bepaalde in artikel 1 is het verboden hout dat zich bevindt in door het
bestuur van het Bosschap aan te wijzen gebieden buiten die gebieden te brengen of te
doen brengen.
Teneinde snel op zich wijzigende omstandigheden of situaties te kunnen reageren is het
gewenst de gebiedsaanwijzing aan het bestuur van het Bosschap over te laten.
In dit artikel is tevens bepaald dat het daarin opgenomen vervoersverbod van
ongeschild hout en schors zal gelden onverminderd het in artikel 1 van de thans
bestaande Bosschapsverordeningen ter bestrijding van de bastkevers, dennenscheerder, letterzetter en lariksbastkever opgenomen verbod om hout behorende tot de
in die verordeningen bedoelde geslachten Pinus, Picea en Larix te laten liggen of
gestapeld te houden in bepaalde gebieden en tijdvakken.
Artikel 2
Aangezien een algemeen verbod, zoals in artikel 1 gegeven, niet nodig is, bepaalt
artikel 2, dat het verbod niet toepasselijk is op geheel ontschorst hout.

Artikel 3
De bevoegdheid tot het verlenen van ontheffing van het in artikel 1 bedoelde verbod is
gelegd in handen van het bestuur van het Bosschap, dat aan de ontheffing
voorschriften, voorwaarden en beperkingen kan verbinden. Zo zal het bestuur
bijvoorbeeld kunnen bepalen dat met nonvlinderbroedsel bezet hout wanneer dat het
gebied waarvoor het vervoersverbod geldt bij daartoe verleende ontheffing toch mag
verlaten, wordt beschermd door landbouwplastic door middel van het aanbrengen van
een laag plastic op de vloer van het houttransportvoertuig.
Het is de aanvrager verboden (artikel 3 lid 3) onjuiste of onvolledige gegevens te
verstrekken. Doet hij zulks toch dan pleegt hij ingevolge artikel 6 een strafbaar feit.
Omtrent de aanvragen om ontheffing wordt zo spoedig mogelijk - doch binnen de bij de
Algemene Wet Bestuursrecht gestelde termijn - beslist.
Artikel 4
Het bestuur van het Bosschap kan nadere regelen stellen ter uitvoering van deze
verordening. Nadere regelen zijn bijvoorbeeld dat bij het indienen van aanvragen om
ontheffing bepaalde gegevens moeten worden verstrekt of een vastgesteld formulier
moet worden gebruikt. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel
waartoe zij worden verstrekt.
Artikel 5
Dit artikel regelt de zogenaamde "derdenbinding".
De verordening geldt niet alleen voor ondernemingen, doch ook voor derden, omdat
alleen dan de bestrijding van de nonvlinder voldoende effect kan sorteren.
Artikel 6
Ingevolge artikel 104 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, artikel 5 van het
Instellingsbesluit Bosschap en artikel 7 van deze verordening kunnen op overtredingen
van deze verordening tuchtrechtelijke maatregelen worden Gsteld.
Ditzelfde geldt voor het niet naleven van voorschriften verbonden aan een ontheffing
Artikel 7
Artikel 7 regelt de organisatie van het toezicht en geeft aan welke verplichtingen
ondernemingen in dat kader hebben.

Zeist, 8 december 2005

A. Jorritsma-Lebbink
voorzitter
G.J.P. Jansen
secretaris
BOS 8

Verordening Bosschap Bestrijding Dennenscheerder 2006
Verordening van het Bosschap van 8 december 2005, houdende regels ter zake van
de bestrijding van de dennenscheerder (Verordening Bosschap Bestrijding
Dennenscheerder 2006)
Het bestuur van het Bosschap;
Gelet op de artikelen 93, 95, en 104 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en artikel
5 van het Instellingsbesluit Bosschap 2003;
Besluit:

5 l Verbods-

en gebodsbepalingen

Artikel 1
Het is verboden in de door het bestuur van het Bosschap aangewezen gemeenten
in het tijdvak van 15 mei tot 15 augustus:
a. hout, behorende tot de pinussoorten, te laten liggen of gestapeld te houden;
b. geheel of gedeeltelijk ontwortelde of gebroken houtopstand, behorende tot de
pinussoorten, aanwezig te hebben.
Artikel 2
1. Het bepaalde in artikel 1 geldt niet ten aanzien van:
a. geheel ontschorst hout en hout dat in water ligt;
b. hout, als bedoeld in artikel 1, onder a en houtopstand als bedoeld in artikel 1,
onder b, waarvan de grootste doorsnede niet meer dan 7 cm bedraagt;
c. hout, als bedoeld in artikel 1, onder a en houtopstand, als bedoeld in artikel 1,
onder b, met een grootste doorsnede van meer dan 7 cm, mits gespreid
aanwezig in pinusbos en mits de hoeveelheid welke op enige uitgestrektheid
van 100 m bij 100 m aaneengesloten pinusbos van dezelfde onderneming is,
niet groter is dan 15 bomen of boomdelen; met dien verstande dat voor een
uitgestrektheid met andere afmetingen een evenredig aantal geldt;
d. hout geveld in enig jaar in de periode van 15 juli tot 15 november daarop
volgend, mits zich in dit hout in het daaropvolgende tijdvak van 15 mei tot 15
augustus geen moedergangen van de dennenscheerder met broedsel van dit
insect bevinden.
2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid, onder c, is het toegestaan de
bomen of boomdelen die ten hoogste op enige uitgestrektheid van 100 m bij 100
m aanwezig zijn, gestapeld aanwezig te hebben, indien de gestapelde bomen of
boomdelen kennelijk dienen als vangstammen.
Artikel 3
1. Het bestuur van het Bosschap kan van het verbod, bedoeld in artikel 1
ontheffing verlenen.
2. Ontheffingen ten aanzien van vaste houtopslagplaatsen, houtstapelplaatsen en
terreinen, welke daarmee gelijk zijn te stellen, kunnen worden verleend voor een
periode van te hoogste vijf jaren.
3. Aan de ontheffing kunnen voorwaarden, voorschriften en beperkingen worden
verbonden.
4. Het bestuur van het Bosschap is bevoegd de ontheffing geheel of gedeeltelijk in
te trekken, indien een doelmatige bestrijding van de dennenscheerder zulks naar
zijn oordeel noodzakelijk maakt; één en ander in overeenstemming met de
Algemene Wet Bestuursrecht.
Artikel 4
1. Het bestuur van het Bosschap is, indien een overmatige populatie van de
dennenscheerder daartoe aanleiding geeft, danwel indien een ernstige toename
van de populatie van de dennenscheerder gezien de gezondheidstoestand van
de pinusbossen moet worden gevreesd, bevoegd tot het opleggen van de
verplichting tot:
a. het leggen van vangstammen afkomstig van bomen van het geslacht Pinus
enlof
b. het verwijderen van sterk kwijnende bomen behorende tot het geslacht
Pinus.
2. Het bestuur van het Bosschap is bevoegd, geheel of gedeeltelijk, ontheffing te
verlenen van de verplichtingen bedoeld in lid 1.
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3. Het bestuur van het Bosschap is bevoegd, de ontheffing geheel of gedeeltelijk in
te trekken, indien een doelmatige bestrijding van de dennenscheerder zulks naar
zijn oordeel noodzakelijk maakt; één en ander in overeenstemming met de
Algemene Wet Bestuursrecht.

Artikel 5
Het bestuur van het Bosschap kan nadere regelen stellen ter uitvoering van deze
verordening.

2 Bepaling inzake werkingsfeer
Artikel 6
De bepalingen van deze verordening zijn mede van toepassing op natuurlijke en
rechtspersonen voorzover zij handelingen verrichten welke bedrijfsmatig in
ondernemingen als bedoeld in de Registratieverordening Bosschap 2006 plegen te
worden verricht.
3 Tuchtrechtelijke bepalingen

Artikel 7
1. Overtredingen van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn feiten
waarvoor een tuchtrechtelijke maatregel kan worden opgelegd.
2. Een tuchtrechtelijke maatregel als bedoeld in lid l kan uitsluitend door het
Tuchtgerecht van het Bosschap worden opgelegd
Artikel 8
1. Het toezicht van de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften
wordt uitgeoefend door de Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, via daartoe door het bestuur van het
Bosschap benoemde controleurs van de AID (hierna te noemen: de controleurs).
2. Het toezicht als bedoeld in lid 1 wordt uitgeoefend in die gevallen, waarin ten
minste het vermoeden bestaat dat een onderneming zich aan de naleving van
één of meer voorschriften onttrekt.
3. Ondernemingen als bedoeld in de registratieverordening Bosschap 2006 zijn in
het kader van het toezicht als bedoeld in lid l e n lid 2 verplicht:
- aan de controleurs al die gegevens te verstrekken of te doen verstrekken,
welke naar het oordeel van de controleurs nodig zijn voor de vervulling van
hun taak
- aan de controleurs inzage te geven of te doen geven van die boeken en
bescheiden, welke naar hun oordeel nodig zijn voor de vervulling van hun
taak
- aan de controleurs te allen tijde toegang te geven of te doen geven tot hun
bedrijfsruimten en tot andere plaatsen, wanneer dat naar het oordeel der
controleurs nodig is voor de vervulling van hun functie.

4 Slotbepalingen
Artikel 9
Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Bosschap Bestrijding
Dennenscheerder 2006.

Artikel 10
De Verordening Bosschap Bestrijding Dennenscheerder d.d. 29 januari 2003,
goedgekeurd door de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij
beschikking nr. TRCJZ/2003/1124 d.d. 23 april 2003, wordt ingetrokken.
Artikel 11
De Verordening treedt in werking met ingang van de dag na die der afkondiging in
het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Zeist, 8 december 2005

A. Jorritsma-Lebbink
voorzitter
G.J.P. Jansen
secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-EconomischeRaad bij besluit van
5 april 2006.

TOELICHTING
Algemeen
Vreterij van de dennenscheerder in de twijgen van bomen behorende tot het
geslacht Pinus kan tot gevolg hebben, dat de houtaanwas van de boom vermindert
en de boomvorm nadelig wordt beïnvloed. Bij ernstige aantasting kan de boom
sterven of zodanig gaan kwijnen, dat zulks insecten aantrekt die dan weer andere
bomen aantasten.
De Verordening Bosschap Bestrijding Dennenscheerder 2006 is gericht op het
voorkómen van broedgelegenheid voor de dennenscheerder om aldus uitbreiding
van de dennenscheerderpopulatie te voorkomen.
Het voordeel van een dergelijke voor het gehele of voor delen van het land
geldende uniforme regeling langs publiekrechtelijke weg is, dat voorkomen wordt
dat in (vrijwel) gelijke omstandigheden sommige gemeenten wel en andere
gemeenten niet een regeling treffen, danwel dat diverse gemeenten inhoudelijk
verschillende regelingen treffen, wat vooral voor gemeentegrenzen overschrijdende
bosbedrijven hinderlijk kan zijn.
Bovendien betekent een Bosschapsregeling dat de controle op de naleving daarvan
bij één instantie, te weten de Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, is gelegd in plaats van bij verschillende
plaatselijke politiekorpsen.
Verder kan een Bosschapsverordening ter bestrijding van de dennenscheerder
volledig en zonder tussenkomst van gemeenten worden afgestemd op de
Bosschapsverordeningen ter bestrijding van andere insekten.
Private alternatieven voor deze publiekrechtelijke regeling zijn niet voorhanden.
Bovendien zouden bij regelgeving via privaatrechtelijke weg - gelet op het hierboven
gestelde - onaanvaardbare risico's kunnen optreden.
Deze verordening vervangt de gelijknamige verordening uit 2003. Dat geschiedt,
omdat door het bestuur van het Bosschap op overtredingen van deze verordening
thans het tuchtrecht - op basis van de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie
2002 - van toepassing is verklaard (zie hierna).

Uitvoerings- en handhavingsaspecten
Op grond van de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie 2002 (in werking
getreden op 1 april 2004), is in principe op overtreding van verordeningen van
bedrijfslichamen het tuchtrecht van toepassing (en niet meer het strafrecht).
Sectoren of bedrijfstakken waarvoor een bedrijf- of productschap is ingesteld,
dragen dus zelf zorg voor de uitvoering en handhaving van hun regelgeving.
De opsporing van overtredingen geschiedt door de AID. Toezichthouders van de
AID zijn als zodanig door het bestuur van het Bosschap aangewezen. Zij oefenen
hun controlerende functie uit op aangeven van het bestuur of medewerkers van het
Bosschap.
Op basis van berechtingsrapporten van de toezichthouders worden door de
voorzitter van het Bosschap zaken aanhangig gemaakt bij het tuchtgerecht.
Het tuchtgerecht bestaat uit een viertal deskundigen uit het midden van de bij het
Bosschap geregistreerde ondernemers, met een onafhankelijk (vice-)voorzitter, die
de titel meester in de rechten draagt en ook overigens voldoet aan de kwalificaties
voor benoeming tot rechter.
De rechtsgang van de tuchtrechtelijke handhavingsprocedure is geregeld in de Wet
tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie.
Artikelsgewijs
Artikel l
Ingevolge het bepaalde in artikel 1 is het verboden in de door het bestuur van het
Bosschap aan te wijzen gemeenten hout behorende tot de pinussoorten te laten
liggen of opgestapeld te houden en geheel of gedeeltelijk ontwortelde of gebroken
houtopstand, behorende tot het geslacht Pinus, aanwezig te hebben in het tijdvak
van 15 mei tot 15 augustus.
Artikel 2
Omdat een algemeen verbod, zoals in artikel 1 gegeven, te zwaar zou zijn, bepaalt
artikel 2, dat het verbod niet toepasselijk is op geheel ontschorst hout, hout dat in
water ligt (artikel 2a) en hout dat een grootste doorsnede heeft van niet meer dan 7
cm (artikel 2b).
Dit hout (artikel 2b) is uitgezonderd omdat bij afweging van in het geding zijnde
economische belangen gebleken is, dat het gevaar voor aantasting van de
dennenscheerder beperkt is en dat om die reden de aanwezigheid van dit hout kan
worden aanvaard.
Met het niet van toepassing verklaren van het verbod op dit hout wordt een
aanvaardbaar risico genomen. De genoemde grens van 7 cm is aangehouden,
omdat uit waarnemingen naar
de aanwezigheid van broedplaatsen van de dennenscheerder in pinushout is
gebleken, dat hout met een doorsnede van niet meer dan 7 cm als veilig moet
worden beschouwd terwijl bij dikker pinushout sprake is van een reëel gevaar voor
vermeerdering van aantasting door de dennenscheerder. Het voordeel van een
dergelijke regeling is, dat veel hout dat vrijkomt bij tijdig uitgevoerde dunningen in.
het bos kan blijven liggen, zonder dat de bepalingen van de verordening worden
overtreden.
Onontschorst pinushout met een grootste doorsnede van meer dan 7 cm vormt een
reëel gevaar; het mag derhalve niet blijven liggen.

Omdat echter het gevaar pas ontstaat wanneer van enige concentratie van dergelijk
hout sprake is, is in dit artikel bepaald (artikel 2 lid 1 onder c) dat wel is toegestaan
op enige uitgestrektheid van 100 meter bij 100 meter aaneengesloten pinusbos van
dezelfde onderneming 15 bomen of boomdelen met een grootste diameter van meer
dan 7 cm - mits verspreid - aanwezig te hebben; aldus wordt voorkomen, dat men
elke boom die zou omwaaien, zou moeten verwijderen.
In artikel 2 lid d is ter bevordering van zogenaamde najaarsvellingen c.q.
najaarsdunningen een bepaling opgenomen om ontheffing te verlenen ten aanzien
van in de periode van 15 juli tot 15 november geveld hout onder voorwaarde dat dit
hout in de daarop volgende verbodsperiode van 15 mei tot 15 augustus geen
moedergangen met dennenscheerder-broedsel bevat.
Artikel 3
De bevoegdheid tot het geven van ontheffing is gelegd in handen van het bestuur
van het Bosschap.
Aan een ontheffing kunnen voorschriften, voorwaarden en beperkingen worden
verbonden. Maakt men gebruik van de ontheffing, maar komt men een daaraan
verbonden voorschrift niet na dan levert dit ingevolge artikel 7 een strafbaar feit op.
Neemt men de voorwaarde(n) of beperking(en) niet in acht, dan handelt men zonder
gedekt te zijn door de ontheffing en overtreedt men rechtstreeks het verbod, i.c.
artikel l.
Teneinde te voorkomen, dat ten aanzien van veilig gelegen vaste
houtopslagplaatsen en dergelijke jaarlijks een ontheffingsaanvrage moet worden
ingediend is in artikel 3 lid 2 bepaald, dat deze ontheffingen kunnen worden
verleend voor een periode van ten hoogste vijf jaren.
In verband met de economisch slechte situatie waarmee de bosbouwondernemingen te maken hebben, zal het bestuur jaarlijks een algemene ontheffing
verlenen voor het in het bos verspreid liggende dunningshout met een doorsnede
van 7 cm tot 10 cm. Mocht in enig jaar een calamiteit dreigen, dan zal deze
algemene ontheffing voor het bedreigde gebied of de bedreigde gebieden worden
ingetrokken en aan de 7 cm-grens, die als veilig kan worden beschouwd, worden
vastgehouden. Aldus kan op verantwoorde wijze het gevaar verbonden aan het
optreden van de dennenscheerder worden voorkomen, waarbij zo min mogelijk in de
bedrijfsvoering wordt ingegrepen. Eén en ander geschiedt in overeenstemming met
het gestelde in de Algemene Wet Bestuursrecht.
Artikel 4
Op grond van artikel 4 lid 1 kan preventief worden opgetreden in situaties waarin
dat in verband met de gezondheid van het pinusbos nodig is. Het bestuur kan dan
verplichten tot het leggen van vangstammen enlof tot verwijdering van sterk
kwijnende pinusbomen als er sprake is van een overmatige dennenscheerderpopulatie danwel indien een ernstige toename van de populatie van de
dennenscheerder gezien de gezondheidstoestand van de pinusbossen moet worden
gevreesd.
Onder sterk kwijnende pinusbomen als bedoeld in artikel 4 lid l onder b worden
verstaan pinusbomen die (althans nog goeddeels) wortelvast zijn, dat wil zeggen
nog op eigen wortelstelsel staan, die - door welke oorzaak dan ook - zo sterk zijn
verzwakt, dat zij geschikt zijn om te dienen als broedplaats voor de
dennenscheerder. Hieronder worden in elk geval verstaan bomen die door de
dennenscheerder met succes zijn aangeboord.
Een succesvolle aanboring is nog enige tijd na de aanboring zichtbaar aan het
bruine "boormeel" in de schorsgroeven en aan de moedergang onder de schors.

Artikel 5
Krachtens artikel 5 kan het bestuur van het Bosschap nadere regelen stellen ten
aanzien van de uitvoering van deze verordening.
Zo zal het bestuur kunnen bepalen, dat bij indiening van een ontheffingsaanvraag
bepaalde gegevens door de aanvrager moeten worden verstrekt. Deze gegevens
zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waartoe zij worden verstrekt.
Artikel 6
De verordening geldt niet alleen voor bosbouwondernemers, doch ook voor derden
omdat alleen dan het beoogde effect kan worden verstrekt.
Artikel 7
Ingevolge artikel 104 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, artikel 5 van het
Instellingsbesluit Bosschap en artikel 7 van deze verordening kunnen op
overtredingen van deze verordening tuchtrechtelijke maatregelen worden gesteld.
Ditzelfde geldt voor het niet naleven van voorschriften verbonden aan een
ontheffing.
Artikel 8
Artikel 8 regelt de organisatie van het toezicht en geeft aan welke verplichtingen
ondernemingen in dat kader hebben.
Zeist, 8 december 2005
A. Jorritsma-Lebbink
voorzitter
G.J.P. Jansen
secretaris
B.OS 9

VerordeningBosschap Bestrijding Insectenplagen in Picea en Larix 2006
Verordening van het Bosschap van 8 december 2005, houdende regels ter zake van
de bestrijding van insectenplagen in picea en larix (Verordening Bosschap
Bestrijding Insectenplagen in Picea en Larix 2006)
Het bestuur van het Bosschap,
Gelet op de artikelen 93, 95, en 104 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie en artikel
5 van het Instellingsbesluit Bosschap 2003,
Besluit:

5 1 Verbods- en gebodsbepalingen
Artikel 1
Het is verboden in de door het bestuur van het Bosschap aangewezen gemeenten
in het tijdvak van 1 mei tot l oktober:
a. hout behorende tot de geslachten Picea en Larix te laten liggen of gestapeld te
houden;
b. geheel of gedeeltelijk ontwortelde of gebroken houtopstand behorende tot de
geslachten Picea en Larix aanwezig te hebben.
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Artikel 2
Het bepaalde in artikel 1 geldt niet ten aanzien van:
a. geheel ontschorst hout en hout dat in water ligt;
b. hout als bedoeld in artikel 1, onder a, en houtopstand als bedoeld in artikel 1
onder b, waarvan de grootste doorsnede niet meer dan 7 cm bedraagt,
onverminderd het bepaalde in artikel 4.
Artikel 3
1.
2.

3.
4.

Het bestuur van het Bosschap kan van het verbod, bedoeld in artikel 1
ontheffing verlenen.
Ontheffingen ten aanzien van vaste houtopslagplaatsen, houtstapelplaatsen en
terreinen, welke daarmee gelijk zijn te stellen, kunnen worden verleend voor
een periode van ten hoogste vijf jaren.
Aan de ontheffing kunnen voorwaarden, voorschriften en beperkingen worden
verbonden.
Het bestuur van het Bosschap is bevoegd, de ontheffing geheel of gedeeltelijk
in te trekken, indien een doelmatige bestrijding van bastkevers zulks naar zijn
oordeel noodzakelijk maakt; één en ander in overeenstemming met de
Algemene Wet Bestuursrecht.

Artikel 4
1.

2.

3.

Het bestuur van het Bosschap is bevoegd tot het opleggen van de verplichting
tot:
a. het leggen van vangstammen van bomen behorende tot de geslachten
Picea en Larix;
b. het verwijderen van kwijnende enlof door bastkevers aangetaste bomen
behorende tot de geslachten Picea en Larix.
Het bestuur van het Bosschap is bevoegd geheel of gedeeltelijk ontheffing te
verlenen van de verplichtingen bedoeld in lid 1.
Het bestuur van het Bosschap is bevoegd de ontheffing geheel of gedeeltelijk
in te trekken, indien een doelmatige bestrijding van bastkevers zulks naar zijn
oordeel noodzakelijk maakt; één en ander in overeenstemming met de
Algemene Wet Bestuursrecht.

Artikel 5
Het bestuur kan nadere regelen stellen ter uitvoering van deze verordening.

5 2 Bepaling inzake werkingssfeer
Artikel 6
De bepalingen van deze verordening zijn mede van toepassing op natuurlijke en
rechtspersonen voor zover zij handelingen verrichten welke bedrijfsmatig in
ondernemingen als bedoeld in de Registatieverordening Bosschap 2006 plegen te
worden verricht.

5 3 Tuchtrechtelijke bepalingen
Artikel 7

1. Overtredingen van het bepaalde bij of krachtens deze verordening zijn feiten
waarvoor een tuchtrechtelijke maatregel kan worden opgelegd.
2. Een tuchtrechtelijke maatregel als bedoeld in lid 1 kan uitsluitend door het
Tuchtgerecht van het Bosschap worden opgelegd.
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Artikel 8
1. Het toezicht van de bij of krachtens deze verordening gestelde voorschriften
wordt uitgeoefend door de Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie
van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, via daartoe door het bestuur van het
Bosschap benoemde controleurs van de AID (hierna te noemen: de controleurs).
2. Het toezicht als bedoeld in lid 1 wordt uitgeoefend in die gevallen, waarin ten
minste het vermoeden bestaat dat een onderneming zich aan de naleving van
één of meer voorschriften onttrekt.
3. Ondernemingen als bedoeld in de Registratieverordening Bosschap 2006 zijn in
het kader van het toezicht als bedoeld in lid 1 en lid 2 verplicht:
- aan de controleurs al die gegevens te verstrekken of te doen verstrekken,
welke naar het oordeel van de controleurs nodig zijn voor de vervulling van
hun taak
- aan de controleurs inzage te geven of te doen geven van die boeken en
bescheiden, welke naar hun oordeel nodig zijn voor de vervulling van hun
taak
- aan controleurs te allen tijde toegang te geven of te doen geven tot hun
bedrijfsruimten en tot andere plaatsen, wanneer dat naar hun oordeel nodig
is voor de vervulling van hun functie.

5 4 Slotbepalingen
Artikel 9
Deze verordening kan worden aangehaald als de Verordening Bosschap ter
bestrijding insectenplagen in Picea en Larix 2006.
Artikel 10
De Verordening Bosschap ter bestrijding insectenplagen in Picea en Larix 2003,
goedgekeurd door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit bij
beschikking no. TRCJZ/2003/1119 d.d. 23 april 2003 wordt ingetrokken.
Artikel 11
Deze verordening treedt in werking met ingang van de dag, na die der afkondiging
in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Zeist, 8 december 2005
A. Jorritsma-Lebbink
voorzitter

G.J.P. Jansen
secretaris
Goedgekeurd door de Bestuurskamer van de Sociaal-Economische Raad bij besluit van
5 april 2006.

TOELICHTING

op de Verordening Bosschap ter bestrijding insectenplagen in Picea en Larix 2006

Algemeen
Als gevolg van de stormen die in 1972, 1973 en de jaren daarna de bossen hier te
lande teisterden hebben de letterzetter (Ips typographus) en de lariksbastkever (Ips
cembrae) zich belangrijk weten te vermeerderen.
De letterzetter, tast bomen van het geslacht Picea aan door vreterij in de bast en
kan deze bomen tot sterven brengen. Vooral de aan.de rand van het bos staande
bomen blijken na de storm veelvuldig te worden aangetast en te sterven.
Indien de letterzetter een aantal jaren achtereen vrij spel zou krijgen is de kans
groot, dat veel Picea-opstanden geleidelijk zullen verdwijnen.
De lariksbastkever vreet in de twijgen en de dunne takken van lariksbomen, welke
daarna, net als de dennenloten na vreterij door de dennenscheerder, afvallen.
Hierdoor kan verzwakking en misvorming van de boom optreden.
In het licht van het voorgaande is het dan ook noodzakelijk, dat bestuurlijke
maatregelen ter bestrijding van de letterzetter en de lariksbastkever worden
genomen met name om een desastreuze aantasting van vooral de Picea-opstanden
te voorkomen.
Het voordeel van een dergelijke voor het gehele of voor delen van het land
geldende uniforme regeling langs publiekrechtelijke weg is, dat voorkomen wordt
dat in (vrijwel) gelijke omstandigheden sommige gemeenten wel en andere
gemeenten niet een regeling treffen, danwel dat diverse gemeenten inhoudelijk
verschillende regelingen treffen, wat vooral voor bosbedrijven die gemeentegrenzen
overschrijden, hinderlijk kan zijn.
Bovendien brengt een Bosschapsregeling mee, dat de controle op de naleving
daarvan in handen van één instantie, te weten de Algemene Inspectiedienst (AID)
van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit ligt, en niet bij diverse
plaatselijke politiekorpsen.
Verder kan een Bosschapsverordening ter bestrijding van de letterzetter en de
lariksbastkever volledig en zonder tussenkomst van gemeenten worden afgestemd
op de Bosschaps-verordeningen ter bestrijding van andere insekten.
Private alternatieven voor deze publiekrechtelijke regeling zijn niet voorhanden.
Bovendien zouden bij regelgeving via privaatrechtelijke weg - gelet op het
bovenstaande - onaanvaardbare risico's kunnen optreden.
Deze verordening vervangt de gelijknamige verordening uit 2003. Dat geschiedt,
omdat door het bestuur van het Bosschap op overtredingen van deze verordening
thans het tuchtrecht - op basis van de Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie
2002 - van toepassing is verklaard (zie hierna).

Uitvoerings- en handhavingsaspecten
Op grond van de (nieuwe) Wet tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie, die op 1 april
2004 in werking is getreden, is in principe op overtreding van verordeningen van
bedrijfslichamen het tuchtrecht van toepassing (en niet meer het strafrecht).

Sectoren of bedrijfstakken waarvoor een bedrijf- of productschap is ingesteld,
dragen dus zelf zorg voor de uitvoering en handhaving van hun regelgeving.
De opsporing van overtredingen geschiedt door de Algemene Inspectiedienst (AID)
van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Toezichthouders van
de AID zijn als zodanig door het bestuur van het Bosschap aangewezen. Zij
oefenen hun controlerende functie uit op aangeven van het bestuur of medewerkers
van het Bosschap.
Op basis van berechtingsrapporten van de toezichthouders worden door de
voorzitter van het Bosschap zaken aanhangig gemaakt bij het tuchtgerecht.
Het tuchtgerecht bestaat uit een viertal deskundigen uit het midden van de bij het
Bosschap geregistreerde ondernemers, met een onafhankelijk (vice-)voorzitter, die
de titel meester in de rechten draagt.
De rechtsgang van de tuchtrechtelijke handhavingsprocedure is geregeld in de Wet
tuchtrechtspraak bedrijfsorganisatie.
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 1
Ingevolge het bepaalde in artikel 1 is het verboden, in de door het bestuur van het
Bosschap aan te wijzen gemeenten, hout behorende tot de geslachten Picea en
Larix te laten liggen of gestapeld te houden en geheel of gedeeltelijk ontwortelde of
gebroken houtopstand behorende tot genoemde geslachten aanwezig te hebben in
het tijdvak van 1 mei tot 1 oktober.
Tot het geslacht Picea behoren onder meer de volgende soorten:
de fijnspar (Picea abies, synoniem Picea excelsa)
de sitkaspar (Picea sitchensis)
de Servische spar (Picea omorica).
Een aantal andere picea-soorten en -variëteiten komen hoofdzakelijk in tuinen,
parken en op sierteeltbedrijven voor, zoals bijvoorbeeld de blauwspar (Picea
pungens "Glauca") en de Engelmannspar (Picea engelmannii).
Tot het geslacht Larix behoren onder meer de soorten Japanse lariks - ook wel
japanse kort genoemd - (Larix leptolepis) en Europese lariks - Europese lork - (Larix
decidua).
De periode van 1 mei tot 1 oktober is afgestemd op de levenscyclus van
respectievelijk Ips typographus (letterzetter) en Ips cembrae (lariksbastkever), zoals
deze voor Nederlandse omstandigheden uit onderzoek en waarnemingen bekend is.
Artikel 2
Aangezien een algemeen verbod, zoals in artikel 1 gegeven, te zwaar is, bepaalt
artikel 2 dat het verbod niet toepasselijk is op geheel ontschorst hout, hout dat in
water ligt (artikel 2a) en hout met een grootste doorsnede van niet meer dan 7 cm
(artikel 2b).
Dit hout met een grootste doorsnede van niet meer dan 7 cm is onverminderd het
bepaalde in artikel 4 uitgezonderd, omdat bij afweging van de in het geding zijnde
belangen van een zo economisch mogelijke bosexploitatie enerzijds en de goede
bestrijding van schadelijke bosinsecten anderzijds, het risico dat de aanwezigheid
van dit hout in het bos met zich brengt, kan worden aanvaard.

Wordt echter op grond van artikel 4 de verplichting opgelegd kwijnende of door
bastkevers aangetaste bomen te vellen, af te voeren enlof te ontschorsen dan geldt
voor die bomen geen uitzondering met betrekking tot de diameter. Om die reden
zijn de woorden "onverminderd het bepaalde in artikel 4" in artikel 2 onder b,
opgenomen.
Artikel 3
De bevoegdheid tot het verlenen van ontheffing van het in artikel 1 bedoelde
verbod, is gelegd in handen van het bestuur van het Bosschap. Het is de aanvrager
verboden (artikel 3 lid 3) onjuiste of onvolledige gegevens te verstrekken. Doet hij
zulks toch, dan pleegt hij ingevolge artikel 7, een strafbaar feit.
De gevraagde gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waartoe zij
worden verstrekt.
Artikel 4
Krachtens artikel 4 kan het bestuur van het Bosschap de verplichting opleggen tot
het leggen van vangstammen enlof het verwijderen van kwijnende enlof door
bastkevers, zoals de letterzetter en de lariksbastkever aangetaste bomen
behorende tot respectievelijk de geslachten Picea en Larix.
Onder kwijnende bomen worden verstaan bomen die geschikt zijn om te dienen als
broedplaats voor de letterzetter en de lariksbastkever.
Aangetaste bomen zijn bomen die daadwerkelijk door de letterzetter dan wel de
lariksbastkever zijn aangeboord. Dit is onder meer te onderkennen aan harspropjes
op of in de schors van bomen behorende tot de geslachten Picea en Larix.
Wordt de verplichting tot verwijdering van kwijnende enlof door bastkevers
aangetaste bomen opgelegd, dan dienen die bomen vóór 1 mei te worden afgevoerd
of ontschorst.
Op grond van artikel 4 lid 2, heeft het bestuur van het Bosschap de bevoegdheid
ontheffing te verlenen van de verplichtingen als bedoeld in lid l.
Artikel 5
Het bestuur van het Bosschap kan nadere regelen stellen ter uitvoering van deze
verordening. Zo zal het bestuur bijvoorbeeld kunnen bepalen, dat bij indiening van
ontheffingsaanvragen voor vellingen in het tijdvak van 1 mei tot 1 oktober bepaalde
gegevens met betrekking tot de plaats van de vellingen en de te vellen hoeveelheid
hout moeten worden verstrekt.
De gevraagde gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waartoe zij
worden verstrekt.
Artikel 6
Dit artikel regelt de zogenaamde "derdenbinding". De verordening geldt niet alleen
voor ondernemingen doch ook voor derden, omdat alleen dan de bestrijding van de
betreffende insecten effect kan sorteren.
Artikel 7
Ingevolge artikel 104 van de Wet op de Bedrijfsorganisatie, artikel 5 van het
Instellingsbesluit Bosschap en artikel 7 van deze verordening kunnen op
overtredingen van deze verordening tuchtrechtelijke maatregelen worden gesteld
Ditzelfde geldt voor het niet naleven van voorschriften verbonden aan een
ontheffing.

Artikel 8
Dit artikel regelt de organisatie van het toezicht op grond van het tuchtrecht en
geeft aan welke verplichtingen ondernemingen in dat kader hebben.
Artikel 9
Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening Bosschap ter bestrijding
van insectenplagen in Picea en Larix 2006.
Zeist, 8 december 2005
A. Jorritsma-Lebbink
voorzitter
G.J.P. Jansen
secretaris
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