
GOUVERNEMENTS DE COMMUNAUTE ET DE REGION
GEMEENSCHAPS- EN GEWESTREGERINGEN

GEMEINSCHAFTS- UND REGIONALREGIERUNGEN

VLAAMSE GEMEENSCHAP — COMMUNAUTE FLAMANDE

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2005/36034]
3 AUGUSTUS 2005. — Ministerieel besluit

houdende de goedkeuring van de verklaring van de exploitant van hout

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

Gelet op het Bosdecreet van 13 juni 1990, inzonderheid op artikel 79, vervangen bij het decreet van 18 mei 1999;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2002 houdende de erkenning van kopers en

exploitanten van hout, inzonderheid op artikel 3, § 1, 3°, en § 2, 4°;
Gelet op het voorstel van het erkenningscomité van 7 juli 2005,

Besluit :
Enig artikel. Het bij dit besluit gevoegde model ″Verklaring van de exploitant van hout″, bedoeld in Artikel 3,

§ 1, 3°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2002 houdende de erkenning van kopers en
exploitanten van hout overeenkomstig artikel 79 van het Bosdecreet van 13 juni 1990, wordt goedgekeurd.

Brussel, 3 augustus 2005
De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

K. PEETERS

BIJLAGE

Verklaring van de exploitant van hout

Overeenkomstig Artikel 3, § 1, 3°, en § 2, 4°, van het Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning
van kopers en exploitanten van hout overeenkomstig artikel 79 van het Bosdecreet van 13 juni 1990, verklaart de
ondergetekende zich akkoord en om erkend te worden en erkend te blijven als exploitant verbindt hij zich ertoe :

1. tijdens zijn exploitatie steeds de nodige veiligheidsvoorzieningen in acht te nemen en onder meer zichzelf - als hij
exploitatiewerkzaamheden uitvoert - en in voorkomend geval zijn personeel dat de exploitatiewerkzaamheden uitvoert, uit te
rusten met de nodige persoonlijke beschermingsmiddelen ( PBM’s), conform de wetgeving inzake arbeidsveiligheid en in
overeenstemming met de uit te voeren werkzaamheden. PBM’s krijgen steeds een CE-markering;

2. tijdens zijn exploitatiewerkzaamheden steeds uitgerust te zijn met een EHBO-kit conform de wetgeving inzake
arbeidsveiligheid en in voorkomend geval zijn personeel dat de exploitatiewerkzaamheden uitvoert steeds uit te rusten
met één EHBO-kit per vier werknemers;

3. noch zelf exploitatiewerkzaamheden uit te voeren, noch zijn personeel exploitatiewerkzaamheden te laten
uitvoeren onder invloed van alcohol of andere bedwelmende middelen;

4. de voor de sector relevante CAO’s na te leven;
5. alle sociale verplichtingen die op hem van toepassing zijn na te komen;
6. een verzekeringscontract burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten alsook een verzekering tegen arbeids-

ongevallen en ter dekking van de schade die kan voortvloeien uit de voorgenomen bosbouwwerkzaamheden;
7. alle fiscale verplichtingen die op hem van toepassing zijn met betrekking tot de koop en de exploitatie, alsook

de BTW-wetgeving, na te leven;
8. enkel te werken met biologisch afbreekbare oliën en met vanuit milieustandpunt verantwoorde brandstoffen;
9. in onderaanneming als exploitant, enkel een beroep te doen op erkende onderaannemers voor de uitvoering van

bosexploitatiewerkzaamheden;
10. de verkoopsvoorwaarden en de boswetgeving na te leven.
datum : voornaam en achternaam :

functie :
handtekening :
Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 5 augustus 2005 houdende goedkeuring van de

verklaring van de exploitant met betrekking tot de erkenning van koers en exploitanten.
De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

K. PEETERS

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2005/36033]
3 AUGUSTUS 2005. — Ministerieel besluit houdende de goedkeuring

van het huishoudelijk reglement van het erkenningscomité met betrekking tot de erkenning
van kopers en exploitanten

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

Gelet op het Bosdecreet van 13 juni 1990, inzonderheid op artikel 79, gewijzigd bij het decreet van 18 mei 1999;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2002 houdende de erkenning van kopers en

exploitanten van hout, overeenkomstig artikel 79 van het Bosdecreet van 13 juni 1990, inzonderheid op artikel 6, § 3;
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Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 27 juli 2004 tot bepaling van de bevoegdheden van de leden
van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 15 oktober 2004;

Gelet op het voorstel van het erkenningscomité van 7 juli 2005,

Besluit :

Enig artikel. Het bij dit besluit gevoegde huishoudelijk reglement van het erkenningscomité met betrekking
tot de erkenning van kopers en exploitanten, wordt goedgekeurd.

Brussel, 3 augustus 2005.

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
K. PEETERS

BIJLAGE

Erkenningscomité met betrekking tot de erkenning van kopers en exploitanten

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

1. Inleiding

Artikel 1. De bepalingen van dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing op het erkenningscomité voor kopers
en exploitanten van hout.

In dit huishoudelijk reglement wordt verstaan onder :

1° het besluit : het besluit van de Vlaamse Regering van 8 november 2002 houdende de erkenning van kopers
en exploitanten van hout, overeenkomstig artikel 79 van het Bosdecreet van 13 juni 1990;

2° de minister : de Vlaamse minister bevoegd voor de Landinrichting en het Natuurbehoud;

3° het comité : het erkenningscomité met betrekking tot kopers en exploitanten van hout;

4° de leden : de leden van het erkenningscomité, vermeld in Art 6, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering
van 8 november 2002;

5° de vervangers : de vervangers van het erkenningscomité, vermeld in Art 6, § 1, van het besluit van de Vlaamse
Regering van 8 november 2002

2. Bijeenroeping

Art. 2. De voorzitter roept het erkenningscomité bijeen op een door hem of haar, in samenspraak met het
secretariaat, vastgestelde dag, uur en plaats.

3. Agenda en uitnodiging

Art. 3. De voorzitter stelt in samenspraak met het secretariaat de agenda op.

Art. 4. Ieder lid kan agendapunten voorstellen. Een agendapunt wordt op de eerstvolgende vergadering behandeld
als het verzoek minstens acht dagen voor de vergadering door het secretariaat werd ontvangen. Zo niet wordt het
agendapunt verdaagd naar de eerstvolgende vergadering.

Art. 5. Alle vaste leden worden voor elke vergadering uitgenodigd. Elk vast lid bevestigt binnen de drie dagen
zijn afwezigheid of aanwezigheid op de vergadering aan het secretariaat. Bij afwezigheid moet het vast lid eveneens
zijn plaatsvervanger verwittigen. Het secretariaat neemt indien nodig contact op met de vervangers en documenteert
hen.

Art. 6. Het secretariaat stuurt samen met een uitnodiging voor de zitting een kopie van de te behandelen dossiers
naar de leden van het comité, uiterlijk vijf werkdagen vóór de vergadering.

4. Aanwezigheden

Art. 7. Ieder lid tekent op de vergadering de presentielijst.

5. Belangenvermenging

Art. 8. Een lid dat van oordeel is een persoonlijk belang te hebben bij een besproken onderwerp mag noch
de bespreking ervan, noch de beraadslaging over het advies van het comité en de stemming erover bijwonen.
De vergadering kan het betrokken lid evenwel om een toelichting van dit onderwerp verzoeken.

Art. 9. Als een lid van oordeel is dat een ander lid een persoonlijk belang heeft bij een besproken onderwerp,
brengt hij dat onmiddellijk ter kennis van de voorzitter. De voorzitter brengt dat, eventueel met zijn advies, ter kennis
van het betrokken lid. Als de voorzitter van oordeel is dat het lid een persoonlijk belang heeft bij een besproken
onderwerp en het lid weigert zich uit de bespreking van dit onderwerp terug te trekken, dan kan de voorzitter hiervoor
aan het comité om een geheime stemming vragen. Het comité kan het lid bij gewone meerderheid van de bespreking
en van de stemming uitsluiten.

Art. 10. Als een lid van het comité reeds betrokken was bij de behandeling van een dossier in het erkenningscomité,
wordt dat lid uitgesloten bij de behandeling van datzelfde dossier door het beroepscomité. In dit geval moet zijn
vervanger optreden.
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6. Beraadslaging - notulen
Art. 11. Het comité kan alleen rechtsgeldig beraadslagen als minstens drie vaste leden of hun vervangers aanwezig

zijn. Als dat quorum niet wordt bereikt, wordt binnen tien dagen een nieuwe vergadering bijeengeroepen met dezelfde
agenda. Voor die vergadering geldt geen quorum.

Art. 12. De voorzitter opent en sluit de vergadering, stelt vast of het vereiste aantal leden aanwezig is en leidt
de debatten. Hij waakt over de naleving van het huishoudelijk reglement.

Art. 13. De notulen van de vergadering van het comité bevatten de volgende elementen:
1° de datum, het aanvangsuur en het sluitingsuur van de vergadering;
2° de aanwezigheidslijst (de aanwezige leden en externe deskundigen, de verontschuldigingen);
3° in voorkomend geval de vaststelling dat het quorum van de aanwezige leden niet is bereikt;
4° de agenda van de vergadering;
5° een samenvatting van de gedachtewisseling per agendapunt zonder evenwel de namen van de optredende

leden te vermelden, behoudens op verzoek en bij de eventuele motivering van het stemgedrag;
6° de besluiten per agendapunt (inclusief de adviezen per dossier, eventueel met motivaties).
De notulen van de vergadering worden tijdens de vergadering opgemaakt door een ambtenaar van de afdeling

Bos & Groen of door het secretariaat. Die notulen worden staande de vergadering goedgekeurd door de aanwezige
leden. De goedgekeurde notulen worden ondertekend door de voorzitter en aan de leden en de vervangers bezorgd
door het secretariaat.

Art. 14. Het comité streeft bij zijn beslissingen een consensus na. Als geen consensus kan worden bereikt, wordt
de beslissing genomen bij gewone meerderheid. Om de meerderheid te bepalen wordt bij het tellen van de stemmen
geen rekening gehouden met de onthoudingen. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter beslissend.

7. Adviezen
Art. 15. De adviezen worden door een ambtenaar van het Bosbeheer bezorgd aan de minister.
8. Externe deskundigen
Art. 16. Op voorstel van de voorzitter of bij beslissing van het comité worden externen als deskundige uitgenodigd

om aan de bespreking van een bepaald agendapunt deel te nemen. Die externen hebben geen stemrecht en nemen
niet deel aan de besluitvorming.

Gezien om gevoegd te worden bij het ministerieel besluit van 3 augustus 2005 houdende goedkeuring van de
verklaring van de exploitant met betrekking tot de erkenning van kopers en exploitanten.

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,
K. PEETERS

*
MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

[C − 2005/36047]

Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest

Deze tekst vervangt de tekst gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 augustus 2005
op de bladzijden 36176 t.e.m. 36180

18 JULI 2005. — Ministerieel besluit houdende vaststelling van nadere regels
voor de aanrekening van de inzamelkosten op containerparken

door producenten in het kader van de aanvaardingsplicht

De Vlaamse minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur,

Gelet op het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het beheer van afvalstoffen, inzonderheid op
artikel 10, § 5, vervangen bij het decreet van 20 april 1994;

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 inzake afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA),
inzonderheid artikel 3.1.1.2., § 4, zoals gewijzigd bij besluiten van de Vlaamse Regering van 14 juli 2004 en
17 december 2004;

Gelet op het overleg d.d. 18 januari 2005 en 3 februari 2005 van de OVAM met de lokale besturen en de
producenten;

Gelet op het advies van de OVAM d.d. 7 maart 2005;

Gelet op het advies van de Raad van State, gegeven op 17 mei 2005 met toepassing van artikel 84, § 1, 1°, van de
gecoördineerde wetten op de Raad van State,

Besluit :

Artikel 1. De definities en begrippen vermeld in het decreet van 2 juli 1981 betreffende de voorkoming en het
beheer van afvalstoffen, in het Uitvoeringsplan huishoudelijke afvalstoffen 2003-2007, zoals goedgekeurd bij besluit van
18 december 2002 en in het besluit van de Vlaamse Regering van 5 december 2003 tot vaststelling van het Vlaams
reglement inzake afvalvoorkoming en -beheer (VLAREA) zijn van toepassing op dit ministerieel besluit.

Voor de toepassing van dit ministerieel besluit zijn verder volgende definities en begrippen van toepassing :

1° referentie containerpark : een referentie containerpark is een containerpark dat voldoet aan alle wettelijke
bepalingen die op deze inrichting van toepassing zijn en waarbij de minimaal door het sectoraal uitvoeringsplan inzake
huishoudelijke afvalstoffen vooropgestelde afvalfracties gescheiden worden ingezameld. Een referentiecontainerpark is
5000 m2 groot, 50 m breed en 100 m lang;

2° model referentie containerpark : het rekenmodel op basis waarvan vergoedingen worden berekend;

3° infrastructuur : de noodzakelijke infrastructuur voor de bouw van een referentie containerpark, met inbegrip
van de noodzakelijke industriegrond. Dit omvat niet de voorzieningen voor de registratie van de aan- en afvoer en voor
het toepassen van het principe de vervuiler betaalt;
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