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Vergunningbeheer 

 

1. Verantwoordelijke entiteit 

 

Het  laat de info zien van de verantwoordelijke entiteit waaraan de gebruiker gekoppeld is. Hier 
kan je nagaan of alle info die bij de SBB is geregistreerd nog up-to-date is. U kunt ook documenten 
die gekoppeld zijn aan uw entiteit downloaden van hieruit (bvb bosbouwregister, kkf-uitreksel etc.) 
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Het  geeft de primaire gebruiker van een entiteit de mogelijkheid om rechten aan een andere 
gebruiker (die reeds in SFISS is geregistreerd) te geven.  

 

2. Vergunningen 

Het  laat de info zien van de vergunningen waarmee de gebruiker gekoppeld is. 
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B. Bosbeheer  

 

3. Kapplan 

Hier kan je enkel kapplannen zien/bewerken/toevoegen die gekoppeld zijn aan de verantwoordelijke 
entiteit waarvoor je bent ingelogd. Om een nieuw kapplan toe te voegen kan je klikken op + Kapplan 

 

Vervolgens selecteer je het terreinnummer en het type houtkap. Dit is in de meeste gevallen 
“Reguliere kapplan (standaard)” 
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Bij de volgende stap selecteer je de boomsoorten en de minimum diameter die je hebt meegenomen in je                  
inventarisatie.  

 
Indien er bomen zijn die als paalhout kunnen worden gebruikt, of verboden soorten waarvoor ontheffing               

wordt verleend, kan je direct een ontheffing aanvragen. (dit betekent niet dat je deze ontheffing               
krijgt natuurlijk) 

 
Bij opmerkingen kunnen andere zaken worden aangehaald die relevant zijn.  
Bestanden met betrekking tot het kapplan kunnen zijn: 

● Shapefiles van terreinkenmerken, wegen, landings.. 
● Kaarten 
● Beschrijving van de geplande exploitatie 

 
Indien alles is ingevuld kan je “Concept opslaan” en “doorgaan”. Het is een aanrader om ook tijdens het                  

maken van de bomenlijst af en toe op “Concept opslaan” te klikken.  

 
 
In het volgende venster kan je informatie gekoppeld aan de kapvakken invoeren. Hierbij wordt het aantal                

kapvakken dat behoort bij het kapplan toegevoegd. 1 kapplan komt overeen met 1             
toestemmingsbrief. Een kapvak kan je toevoegen via +Kapvak 
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Je kan een bestaand kapvak selecteren (als je het wilt updaten) maar dat moet wel eerst afgestemd worden                  

met de afdeling bosinrichting. Dit kan namelijk niet op open kapvakken. 
 
We selecteren nu “Maak een nieuwe kapvak” 
 

 
Eerst vullen we de algemene gegevens van het kapvak in. De coordinaten van de Linkeronderhoek worden                

ingevoerd in WGS 84 UTM 21N- formaat.  

 
Vervolgens wordt de vorm van het kapvak aangegeven. Als het kapvak rechthoekig is, wordt de lengte en                 

breedte ingevuld (bvb 1000mx 1000m) en vervolgens wordt de oppervlakte automatisch berekend.  
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Als het kapvak niet rechthoekig is kan de shapefile worden opgeladen. Hierbij dienen enkel de shp, shx en                  

dbf file te worden toegevoegd. Het systeem berekend dan automatisch de oppervlakte van het              
kapvak. Indien je geen shapefile hebt, kan dat worden aangeven. SBB zal dan in het veld de locatie                  
vastleggen.  

 

 
Vervolgens wordt de boomlocatiemethode aangegeven. Als er is gewerkt met strips, wordt de stripbreedte              

aangegeven. Als de coordinaten zijn vastgelegd met een GPS of middels digitaliseren van een              
puntenkaart kan UTM-coordinaten worden aangegeven.  

 
Als u klaar bent klikt u op “Doorgaan”.  
 
Vervolgens kunt u de boominformatie toevoegen. Dit kan middels een csv of boom per boom. Een csv is                  

echter veel gemakkelijker.  

 
De CSV heeft volgende velden: 

- KV: dit is het terreinnummer + kapvaknummer: 1040.79 
- Boomno: dit is een uniek nummer per kapvak 
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- Boomsoort: dit kunnen enkel bestaande boomsoorten zijn die zijn toegevoegd in de            
bomenlijst voor het kapvak 

- DBH: dit is de diameter op borsthoogte aangegeven in cm (moet gelijk zijn of groter dan de                 
minimale diameter aangegeven in de bomenlijst) 

- HC: commerciele hoogte vanaf de grond in meter aangegeven 
- Hst:hoogte waarop de boom geveld zal worden aangegeven in cm. Dit is standaard 30cm 
- Kwaliteit; 1- Geheel bruikbaar, 2- Deels bruikbaar, 3- niet bruikbaar 
- Stripno: tussen 1 en breedte kapvak/stripbreedte  
- Lijnno: tussen 0 en maximaal stripno (lijn no kan nooit groter zijn dan stripno) 
- Xoffset: afstand tussen de boom en de lijn 
- Yoffset: afstand tussen de boom en de zuidelijke lijn 

⇨ In geval gewerkt is met coordinaten hoeven stripno, lijnno, Xoffset, Yoffset niet ingevuld             
te worden 

- X_UTM en Y_UTM: 6cijferige coordinaten 
⇨ In geval gewerkt is met strips hoeft dit niet ingevuld te worden (het wordt dan               

berekend) 
- Buffer: Ja/nee (is de boom minder dan 30m van een rivier, minder dan 20m van een kreek,                 

zwamp) 
- 10mregel: ja/nee (is de boom dichter dan 10m bij een andere boom) (in dit geval moeten er                 

minimaal 2 bomen zijn die “ja” hebben 
- Slope: ja/nee (boom op een helling steiler dan 30%) 
- Selectie: 1- geselecteerd, 2- niet-geselecteerd, 3- gereserveerd. 

Na het opladen zie je een preview van de data. Hierbij worden direct een aantal Alerten                
weergegeven als er iets mis is.  

 

Klik onderaan op “Toevoegen”. Let wel het toevoegen van een nieuwe csv overschrijft de gegevens               
die eerder aan de boominformatie waren toegevoegd.  

Wanneer de bomen zijn toegevoegd kan je de gegevens aan de bomen gekoppeld aanpassen. Dit               
doe je door een boom te selecteren (aanvinken tot de gehele lijn groen is) en op het potloodje te                   
klikken. 
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In onderstaand venster kan je dan vervolgens alle boomgegevens aanpassen. Dit kan bijvoorbeeld             
interessant zijn als je de selectie van deze boom wil aanpassen omdat je op basis van het rapport                  
teveel of te weinig hebt geselecteerd.  

 

Als het gelukt is, kan je klikken op doorgaan.  

Er wordt dan direct een rapport gemaakt met de resultaten en een puntenkaart: 

Als je op klikt wordt de kaart op het volledige scherm weergegeven. Verder worden nog een                 
aantal numerieke resultaten weergegeven.  
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Als dit proces is afgerond, is het kapplan ingediend. Als het kapplan is gecontroleerd door de SBB kan                  
het worden goedgekeurd. U zult in het overzicht van de kapvakken zien dat de status van het kapvak                  
wordt ‘goedgekeurd’ op het moment er toestemming is gegeven voor het kapvak. Uiteraard             
ontvangt u ook nog de toestemmingsbrief van de SBB. Een kapplan blijft open voor een periode van                 
twee jaren of tot de maximale kap van 25 m³ per ha als gemiddelde voor het gehele kapvak wordt                   
bereikt.  

4. Indienen kapregister 

De gebruiker kan enkel kapregisters indienen voor de verantwoordelijke entiteit(en) waarvoor hij            
rechten heeft. Het terrein wordt geselecteerd en vervolgens het kapvak. De naam van de opnemer               
en de vellingsdatum worden aangegeven. De vellingsdatum mag niet eerder zijn dan de             
inventarisatiedatum.  

Vervolgens kan hier 1 csv per kapvak worden ingediend. Deze csv heeft volgende velden:  

- Tree number: integer  
- Label number: begint met ML-... (kunnen enkele verkochte labels zijn) 
- Species: drie letterige code 
- F1, F2: twee voetdiameters in cm  
- T1, T2: twee topdiameters in cm 
- Length: Lengte van het houtblok in dm 
- Comments 

Als een boom in twee delen is opgesplitst moet de T1, T2 van het eerste deel gelijk zijn aan het F1,                     
F2 van het tweede deel. In dit geval gaat het om dezelfde boomnummer. Verder wordt de boom                 
ingevoerd van de voet naar de top toe.  

Er wordt direct een link gemaakt met het kapplan, waarna een lijst van onregelmatigheden worden               
gegenereerd, dit zal de basis vormen voor de kapregistercontrole.  
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Net als bij kapplan kunnen individuele bomen worden geselecteerd en middels het ‘potloodje’             
worden aangepast in een aparte houtblok-window. 

 

Na indienen van het kapregister kan de exerne gebruiker geen aanpassingen meer aanbrengen. Na              
de controle zullen er waar nodig nog enkele aanpassingen komen, waarna het wordt ingediend. Na               
indiening kan het kapregister formulier worden geprint. Dit kan middels het drukken van de              

10 



download knop  in het kapregisteroverzicht. Dit zal worden geprint en ondertekend bij de           
betaling van de   retributie. 

 

5.  Controle-Na-Bewerking 

In de header van de CNB kunnen de velden die op het formulier zijn aangegeven worden ingevuld.                 
Vervolgens kunnen de houtblokken een per een (+houtblok) of als een csv worden toegevoegd. De               
standaard formaat van de CNB heeft volgende velden: 

- ML- label: dit is een ML-label dat reeds is ingediend op kapregister en waarvoor de retributie                
is betaald.  

- Afgekeurd: ja/nee- dit is een optie mocht er een deel tussen twee diameters zitten dat niet                
verder wordt gebruikt. Dit deel hoeft geen label te krijgen. 

- KL-label: Alle nieuwe blokken op een CNB krijgen een KL label. Dit moet uiteraard een               
bestaand labels zijn.  

- V1, V2, T1, T2: de top en voet diameters in hele cm van de respectievelijke deelblokken.                
Twee KL-labels die van hetzelfde ML-blok komen moeten worden ingevoerd van voet naar             
top. de T1, T2 van het voetblok moet identiek zijn aan de V1, V2 van het topblok 

- Lengte van de KL-blokken in hele decimeters 
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Als de blokken afzonderlijk worden ingevoerd gebeurt dit via onderstaand invoerscherm: 

 

6. Logtracking 

Middels de module “Logtracking” is het mogelijk de herkomst, status, houtsoort en dimensies van              
houtbokken na te gaan. Dit is een interessant instrument om uw informatie te controleren, maar ook                
als u blokken aankoopt van een andere entiteit. U kunt de labels een voor een ingeven of via een                   
CSV. Deze laatste heeft gewoon 1 kolom met labelnummers. Mocht u zien dat er verschillen zijn met                 
de houtblokken die u in uw bezit heeft, of heeft aangetroffen, gelieve dan contact op te nemen met                  
de SBB.  
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7. Export 

Vanuit de logtracking module kan je de houtblokken selecteren die u wilt exporteren. U kunt enkel                
houtblokken selecteren met status “retributie betaald”. Let wel- alles dat u aan 1 lijst toevoegd               
moet gezamenlijk worden geexporteerd. De administratieve afhandeling binnen SFISS is vrij vlot            
waardoor u uw exportlijst na enkele dagen op de boot kunt hebben.  

Vooraleer u de blokken selecteert voor export, gaat u wel even na of de gegevens van de blokken                  
overeenkomen met de blokken zelf. Als er problemen zijn, komen die immers toch weer boven bij                
stuffing, en dat zorgt enkel voor onnodige obstakels. Mochten blokken zijn ingekort, kunnen de              
nieuwe dimensies via een CNB worden aangegeven.  

 

Als er blokken op de lijst staan die ervan moeten gehaald worden, kan dat middels het aanvinken                 
van de blokken  en dan klikken op prullenmand “verwijderen”.  

Vervolgens selecteer je de blokken die je wilt exporteren en klik je op het pijltje “Aanvraag                
keuringsinspectie”. Op de vraag “Weet u zeker dat u keuringsinspectie wilt aanvragen voor deze              
blokken?” geeft u aan “ja”. 
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Als dit gelukt is wordt een exportlijst aangemaakt. Deze kan worden geconsulteerd via de              
menu-optie “Export”, waar u als eerst het overzicht van de aangevraagde exportlijsten krijgt. U kunt               

de lijst beheren door hem te selecteren en naar het knopje “Exportlijst beheren” te gaan. In de                
lijst kunt u ook de status zien.  

U kunt na wachten tot uw keuring wordt goedgekeurd.  

 

Als de keuring is goedgekeurd verandert de status van de exportlijst naar “Keuring goedgekeurd”. U               
ontvangt ook een automatische e-mail, waarin wordt aangegeven dat u uw factuur keuringsloon kan              
betalen. Zodra het keuringsloon is betaald, kan u het Proces Verbaal van Keuring printen. “Print PV”. 
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Hiermee kunt u uw zaken bij het Ministerie van HI in orde maken. Wanneer u de exportvergunning                 
heeft ontvangen kunt u deze opladen in SFISS als een PDF. Zodra deze is goegekeurd kunt u stuffing                  
aanvragen.  

C. Financiële module 

 

1. Kopen van Labels 

Vooraleer een kapregister kan worden ingediend moet de verantwoordelijke entiteit eerst           
Moederlabels kopen. Om een CNB te kunnen opmaken moet de verantwoordelijke entiteit            
Kindlabels kopen.  

Automatisch verschijnt het ID-nummer en de naam van de gebruiker die is ingelogd, maar dit kan                
worden vervangen door het ID-nummer en de naam van de persoon die de labels zal ophalen.  
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Het aantal moederlabels en kindlabels wordt ingevoerd, waarna het verschuldigde bedrag wordt            
berekend.  

Vervolgens klink je “Maak Factuur”  

 

2. Overzicht transacties 

Bij overzicht transacties kan je de factuur terugvinden en downloaden. Op de factuur is aangegeven               
hoe de betaling kan geschieden. Om een vlotte afhandeling te garanderen is het aan te raden dat                 
een overschrijving wordt verricht binnen dezelfde bank.  
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Als de betaling heeft geschiedt kan terug via overzicht transactie het ontvangstbewijs gedownload             
worden. Hierop kan men alle labels zien die aangekocht zijn binnen deze transactie.  
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