Instructie ketenaansprakelijkheid
Eisen 5 t/m 9: De bosbeheerder zorgt ervoor dat bij alle activiteiten die onder zijn
verantwoordelijkheid in het bos worden ondernomen, wordt voldaan aan alle instructies en
richtlijnen betreffende gezondheid en veiligheid.
De norm is dat er geen overtredingen zijn vastgesteld van wet-en regelgeving met betrekking tot
gezondheid en veiligheid van mensen.
De FSC-standaard schrijft i.v.m. gezondheid, milieu en veiligheid voor dat de relevante
voorschriften over arbeidsomstandigheden en milieu worden nageleefd bij uitvoering van
werkzaamheden in het bos. U bent er als beheerder voor verantwoordelijk dat deze voorschriften
worden nageleefd. Als u voor het uitvoeren van de werkzaamheden in uw bos een aannemer
inschakelt, kunt u op de website http://www.skbnl.nl/deelnemers/ledenlijst/ checken of deze
aannemer ErBo erkend is of op https://www.groenkeur.nl/gecertificeerde-bedrijven/ of deze
aannemer Groenkeur gecertificeerd is. Wij adviseren u een schermafdruk bij het contract met de
aannemer te bewaren. Per 2016 valt binnen de Erbo-regeling een onderaannemer onder de
verantwoordelijkheid van de hoofdaannemer, ook als deze onderaannemer niet Erbo-erkend is.
Risico-inventarisatie
U dient een maximaal 4 jaar oude risico-inventarisatie met bijbehorend plan van aanpak te
hebben. Aspecten die daarbij aan de orde moeten komen zijn door de Unie van Bosgroepen
opgenomen in het document ‘Risico-inventarisatie Bos Unie van Bosgroepen’, zie bijlage 10.
Daarnaast moet er van de afgelopen 5 jaar een overzicht zijn met:


Ongevallen



Beroepsziekten en hieraan gerelateerd verzuim

In dit overzicht moeten ongevallen en verzuim opgenomen van eigen personeel, vrijwilligers en
ingehuurde/tijdelijke krachten. In bijlage 10 is een invuloverzicht opgenomen.
Zie https://agroarbo.nl/sector/bos-en-natuur/ voor meer informatie over Arbo en de
Arbocatalogus uitgewerkt voor de sector bos en natuur met checklijsten voor werknemers en –
gevers en maatregelen/oplossingen die werkgevers kunnen nemen om ongevallen en verzuim te
voorkomen.

Controle tijdens de uitvoering
U dient tijdens de uitvoering van de werkzaamheden te controleren of de aannemer zich houdt
aan de afspraken. Voor de controle van Erbo/Groenkeur en Arboaspecten tijdens de uitvoering
van de werkzaamheden heeft de Unie van Bosgroepen een checklist werkzaamheden in het bos
opgesteld.
Bijbehorende documenten:
- Risico-inventarisatie Bos Unie van Bosgroepen
- checklist werkzaamheden in het bos
Exploitatie brandhout door particulieren
In geval van exploitatie van brandhout door particulieren, dient u de koper er schriftelijk op te
wijzen dat deze zich dient te houden aan de wettelijk verplichte veiligheidsmaatregelen en de
daarbij behorende persoonlijke beschermingsmiddelen. U kunt dat doen, door de volgende tekst

te vermelden op de verkoopbon: “De koper is bij de uitvoering van de werkzaamheden

verantwoordelijk voor zijn eigen veiligheid en die van anderen. De koper dient te zorgen voor een
veilige werkplek door bij werkzaamheden langs wegen of langs bospaden gebruik te maken van
waarschuwingsborden om passanten te waarschuwen. Het dragen van persoonlijke
beschermingsmiddelen zoals een helm, veiligheidsschoeisel, handschoenen en veiligheidsbroek
wordt aanbevolen en is bij gebruik van een motorkettingzaag of andere mechanische
hulpmiddelen verplicht.”
Ook dient te koper te beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering. Een kopie van het
verzekeringsbewijs hecht u aan de verkoopbon. U dient te controleren of de koper verantwoord
met een motorkettingzaag of andere mechanische hulpmiddelen omgaat. De resultaten van de
controle legt u vast in bijgaande checklist.
Voorbeeld checklist Exploitatie brandhout door particulieren
Gegevens particulier + handtekening

Vaardigheid met motorkettingzaag of andere mechanische hulpmiddelen

Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen

Waarschuwen passanten bij werken in het bos

Datum controle en naam controleur + handtekening

