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Bosrecht in Nederland
Bosrecht wereldberoemd in juridisch Nederland: 

1. Boswet 1961 enige echte succeswet uit wetsgeschiedenis

(bosareaal steeg van 8% naar ca 10% !)

2. Wij hebben begrip ‘duurzaamheid’ uitgevonden (Von Carlowitz

1713)

3. PEFC Standaard=wetgevingssystematiek van de toekomst

(trits PCSN I: principes-criteria-normen)
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PEFC Standaard

 Duidelijke systematiek van regelgeving: beginselgerichte

rechtsvinding (ipv normgerichte rechtsvinding)

 Normen en criteria uitleggen in licht van hun uitgangspunt

 Wnb (Wet natuurbescherming) en komende Ow (Stelselherziening

Omgevingswet) doen dat niet....



 Wnb en Ow: chaotisch nieuw bosrecht: elke overheidslaag kan

regels stellen

 Spaghetti van 413 bosrechtjes...

Kistenkas, Chaotisch nieuw bosrecht, Ned. Juristenblad 2017, p. 741v



Belang van (rechts)beginselen

 Regels kunnen niet alles regelen (regressus ad infinitum, 

Wittgenstein)

 Rechtsregels kunnen niet alles regelen, maar rechtsbeginselen wel

 Grotere rol trits PEFC Standaard (beginselen-criteria-normen)

 Rechtsbeginselen kunnen ook onbedoelde uitwerking van norm 

corrigeren



 Normgerichte rechtsvinding vs beginselgerichte rechtsvinding



Nieuwe Omgevingswet
doel: ‘duurzame gebiedsontwikkeling’

 Systeem Nieuw-Zeelandse Omgevingswet

 Nederlandse systeem? Beginselloos en chaotisch

Kistenkas, Het Nieuw-Zeelandse Model, de gemiste kans van de Omgevingswet, ROm 2018 p 

38v

duurzaamheidsbeginsel

milieuregels & sectorale toetsen



Verweesd bosrecht

 Sinds vorig jaar geen eigen wet meer; hfst 4 Wnb

 Tot 1 januari 2017: Boswet

 Mogelijkheid van rijks-, provincial en gemeentelijke regelbrij

 Ook komende Ow lost dit niet op...

 Verborgen mogelijkheid: art. 4.4 lid 1 sub d Wnb (vrijstelling door 

gedragscode) 



Houtopstanden (Wet 

natuurbescherming)

 Hfst 4 Wnb

 Drie instrumenten:

1. Melding bij GS

2. Herplantplicht

3. Kapverbod



Art. 4.4 lid 1 sub d Wnb als kapstok voor PEFC-isering

bosrecht

 Melding bij GS, verbod en herplant niet van toepassing op:

‘het vellen van houtopstanden en herbeplanten op een wijze

die is beschreven in en aantoonbaar wordt gereraliseerd

overeenkomstig door minister goedgekeurde gedragscode’



Memorie van Toelichting (MvT) hfst 4 Wnb

 p 264/5 MvT: gedragscode houtopstanden (hfst 4 Wnb) zoals je 

ook een gedragscode soortenbescherming hebt (hfst 3 Wnb)

 Deregulering (‘de gewenste vermindering van bestuurlijke en 

admistratieve lasten’)

 Die gedragscode houtopstanden kan dus PEFC Standaard zijn!



 Gedragscode ex art. 4.4 Wnb vergelijkbaar met DDS-je uit EU 

Houtverordening (due diligence=zorgvuldigheid)

 PEFC is privaatrechtelijke regelgeving die publiekrechtelijke

regelgeving kan invullen

 PEFC kan daarmee ook publiekrechtelijke status krijgen



DDS+gedragscode=PEFC-isering bosrecht

 Due Dilligence Systems (DDS) lege huls (‘zorgvuldigheid’), maar 

op te vullen door PEFC trits

 Gedragscode bos 4.4 Wnb=vrijstelling

 In beide gevallen: privaatrecht vult publiekrecht aan en wordt

daarmee zelf ook publiekrecht: concurring legislation

Kistenkas, Concurring Regulation in European Forest Law, Gaia Oekom Verlag 22/3 (2013), p. 

166-169

Kistenkas et al., Recht voor de groene ruimte, Wageningen Academic Publishers 2017, p. 81 e.v.



Bosrecht 1.0
Forest law as we know it
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PEFC Standaard=DDS=vrijstelling melding/herplant (art. 4.4 lid 1 sub d Wnb)



 Samen met provincies (IPO, Bij12) en LNV: PEFC-privaatrecht tot 

PEFC-publiekrecht verheffen?

 Prov nodig (art. 4.4 lid 3 Wnb; overleg GS). Pilot bij 1 prov?

-Kistenkas, Concurring Regulation in European Forest Law, Gaia Oekom Verlag 22/3 (2013), p. 

166v

-Kistenkas, Houtopstanden in de wet. Naar een PEFC-isering van het NL bosrecht?, Vakbl NBL 

2018, p. 24 v
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PEFC-isering bosrecht uitdragen via zvm publikaties



De PEFC-isering van het bosrecht?

 EUTR=DDS=sustainable forestry=PEFC-

zorgvuldigheid=gedragscode bos Wnb

 PEFC=privaatrechtdmv art. 4.4 Wnb en nieuwe boswetgeving

(Stelselherziening Ow) ook publiekrecht

 Twee-componenten hardheid!juridisch hard bosrecht (optimale

sturingsmix)

 Einde aan chaotisch bosrecht (regelgevingsspaghetti)



Wettelijke status PEFC Standaard

 PEFC-isering  inhoudelijke (trits op basis van principes: 

beginselgerichte rechtsvinding) + formele verbetering (sector regelt

zelf ipv 3 overheden)

 PEFC Standaard betere wetssystematiek dan wetten als Wnb en 

Ow!



Einde


