Instructie ketenaansprakelijkheid
Indicator 4.2.1 : 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 www.bosschap.nl/erbo-erkendebedrijven.aspx checken of deze aannemer ErBo erkend is. Wij adviseren u een
schermafdruk bij het contract met de aannemer te bewaren.
Toezicht op ErBo
ErBo-aannemers
Voor controle op aannemers voor wat betreft ErBo-zaken wordt de volgende werkwijze
gehanteerd:
1. De bosbeheerder vraagt bij de offerte een kopie van het ErBo-certificaat en een
bewijsstuk dat de aannemer op dat moment nog steeds ErBo- gecertificeerd is. De
kopie en het bewijsstuk worden bewaard;
2. De bosbeheerder houdt regulier toezicht op het werk van de aannemer, maar dit
hoeft niet langer te worden vastgelegd in een checklist. Bij twijfel of de aannemer
conform de ErBo-standaard werkt, kan de bosbeheerder de aannemer hier op
aanspreken, een klacht indienen, of contact opnemen met de ErBo-controleur en
vragen om (een extra) controle van de betreffende aannemer. Bij tekortkomingen die
onnodige schade aanbrengen aan het bos, wordt het werk stilgelegd.
RisicoRisico-inventarisatie
De risico-inventarisatie van het stuk bos waar gewerkt gaat worden, hoeft niet per sé te
gebeuren middels het daarvoor opgestelde formulier van de Unie van Bosgroepen. De
beheerder mag de inventarisatie zelf vormgeven en mag deze desgewenst integreren met
andere documentatie (bijv. de gedragscode, blesstaat, etc.). Het gaat erom dat het gebeurt
en niet zozeer om de wijze waarop.
Exploitatie van (brand)
rand)hout door particulieren
Het zagen van (brand)hout door particulieren moet als volgt geregeld worden:
1. Er wordt een contract opgesteld tussen eigenaar en particulier, waarin de
voorwaarden zijn weergegeven, waaronder de veiligheidseisen. Dit contract mag
ook de vorm van een verkoopbon met voorwaarden hebben. De koper dient te
beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering.
2. Er moet toezicht worden gehouden op de uitvoering door particulieren, maar dit
mag door de beheerder/eigenaar naar eigen inzicht worden ingevuld. Er hoeft
geen specifiek verslag van dergelijk toezicht gemaakt te worden, als maar
aantoonbaar is dat het steekproefsgewijs gebeurt.
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3. In het geval van particulieren die onveilig werken, moeten maatregelen genomen
worden (bijv. een zwarte lijst)
Als richtlijn gebruiken we vanaf heden de brochure ‘Veiligheid en verantwoordelijkheid voor
particuliere houtzagers’ die is opgesteld door het Bosschap (zie
http://www.bosschap.nl/cmsAdmin/uploads/particuliere-houtzagers_001.pdf).
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