
Voor een verantwoord 
bosbeheer wereldwijd

Forest Stewardship Council®

FSC (Forest Stewardship Council) is een internationale organisatie die wereldwijd verantwoord 
bosbeheer stimuleert. Omdat alleen de hoogste eisen voor een sociaal, ecologisch en economisch 
verantwoord bosbeheer goed genoeg zijn.



Bossen in nood?!
Het gaat niet goed met onze bossen. Deze belangrijke 

ecosystemen, met hun immense rijkdom aan biodiver-

siteit, staan wereldwijd onder druk. De ontbossing gaat 

meedogenloos verder en bosdegradatie tast zowel de 

loofbossen bij ons als de tropische bossen aan. Onze 

bossen verdwijnen wereldwijd met een gemiddelde van 

13 miljoen hectare per jaar, of vier keer de oppervlakte 

van België. Bossen worden platgebrand voor landbouw-

grond, uitbreiding van steden of worden gekapt voor 

hout- en papierwinning.

Hout, toch een goede keuze
Houtwinning hoeft helemaal geen schadelijke effecten 

te hebben op het milieu. Onze toevlucht nemen tot an-

dere materialen is dan ook nergens voor nodig. Hout is 

een hernieuwbare grondstof die milieuvriendelijker is 

dan de meeste alternatieven. Wel moet houtwinning 

op een verantwoorde en duurzame manier gebeuren. 

Daarom werd FSC® en het systeem van boscertificering 

in het leven geroepen.

Hoe werkt FSC?
De leden van FSC hebben een lijst opgesteld met daarin 

10 algemene principes en criteria waar een verantwoord 

beheerd bos moet aan voldoen. Deze gelden voor alle 

types bos, maar worden wel steeds aangepast aan de 

lokale context. 

FSC heeft zelf geen bossen in beheer. Maar elke bosei-

genaar die meent zijn bossen duurzaam te beheren, kan 

steeds zijn beheer toetsen aan de FSC vereisten. Wan-

neer de eigenaar aan de FSC vereisten voldoet en dit 

ook blijkt uit de jaarlijkse audit door een onafhankelijk 

organisme, ontvangt hij een FSC certificaat voor zijn bos. 

Alle producten die uit dit bos voortkomen, krijgen dan 

het FSC label mee.

Om nu aan de eindklant de garantie te geven dat zijn 

hout- of papierproduct uit een FSC gecertificeerd bos 

afkomstig is, wordt ook gecontroleerd doorheen de hele 

handelsketen of Chain of Custody (CoC).

Wat doet FSC?
De kerntaak van FSC bestaat erin te zorgen dat de 
bossen, zowel tropische, boreale als gematigde, 
goed worden beheerd. Door producten uit verant-
woord beheerde bossen te gaan labelen met het 
FSC logo, worden deze herkenbaar voor de eind-
gebruiker. U krijgt dan de garantie: dit product is 
afkomstig uit een verantwoord beheerd, FSC gecer-
tificeerd bos ! 

FSC, hout én papier van goede komaf

Wat is FSC?
FSC staat voor ‘Forest Stewardship Council’. Het is 
een internationale non-profitorganisatie die werd 
opgericht in 1993 door boseigenaars, de hout- en 
papiersector, sociale bewe-
gingen en diverse milieu-
organisaties. Samen stre-
ven de leden van de Forest  
Stewardship Council naar 
een verantwoord beheer van 
onze bossen wereldwijd.

Controle bij elke tussenstap
De gesloten handelsketen of  Chain of Custody (CoC) is 

het volledige traject dat het hout of papier aflegt tussen 

het FSC gecertificeerde bos en de eindconsument. Iedere 

betrokkene in het verwerkingsproces van het hout- of pa-

pierproduct wordt gecontroleerd door een onafhankelijk 

organisme en ontvangt dan pas zijn bedrijfseigen FSC CoC 

certificaat met bijhorend nummer (bv. ABC-COC-123456). 

Dat certificaat laat hem toe producten te verkopen met 

een FSC label. Let wel dat het hebben van een FSC certifi-

caat niet betekent dat àlle producten bij een gecertificeerd 

bedrijf het FSC label dragen. Vraag er steeds naar en let er 

op dat het duidelijk vermeld staat op de factuur. Alle FSC 

gecertificeerde bedrijven ontvangen minstens jaarlijks een 

controle om u de garantie te geven dat u wel degelijk hout 

of papier uit een verantwoord beheerd, FSC gecertificeerd 

bos heeft gekocht. Koop dus steeds FSC producten bij een 

FSC gecertificeerd en dus gecontroleerd bedrijf !

Hoe kan ik de bossen helpen?
Iedereen koopt al eens een hout- of papierproduct. Elke 

consument kan er voor kiezen producten te kopen uit ver-

antwoord beheerde bossen. Tussen een boom in een ver 

bos en de tuinstoel op ons terras ligt een lange weg. Het is 

belangrijk dat iedereen op deze 

weg de juiste keuze maakt. Niet 

enkel de boseigenaar, maar ook 

de consument.

•  Blijf daarom kiezen voor 

houten producten, in plaats 

van niet hernieuwbare 

materialen (zoals PVC en 

aluminium).

•  Spring zuinig en bewust 

om met hout én papier, 

recycleer en hergebruik 

waar mogelijk.

•  Kies voor FSC gelabeld 

hout en papier.

• Vraag aan uw houthan-

del, doe-het-zelf-zaak, 

schrijnwerker, retailer, 

drukker,... naar FSC 

gelabelde producten.

Wat is de meerwaarde 
van FSC certificering?
FSC certificering is een positieve, constructieve 
benadering die het mogelijk maakt sociale, eco-
logische en economische belangen met elkaar te 
verzoenen. De bossen en hun ecologische rijkdom-
men worden beschermd, lokale gemeenschappen 
en inheemse volkeren worden gesteund en de 
keuze voor FSC is ook op lange termijn economisch 
lonend. FSC is momenteel het enige keurmerk dat 
door belangrijke milieuorganisaties wordt onder-
steund, waaronder het WWF.

Damien Vincent,  
Directeur WWF België

“WWF ondersteunt het FSC systeem 
van in de beginjaren. FSC staat voor 
een  constructieve  aanpak waarbij 
ecologische,  sociale  en  economi-
sche  belangen  worden  verenigd. 
Op die manier kunnen we houtpro-

ducten gebruiken én onze bossen en hun belangrijke 
ecosystemen beschermen voor toekomstige genera-
ties”.  
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FSC, hout én papier van goede komaf

De 10 principes en criteria van FSC
1.  Het bosbeheer voldoet aan de geldende natio-

nale en internationale wetgeving, aan internatio-

nale verdragen en afspraken, en aan de principes 

en criteria van FSC.

2.  Eigendoms- en gebruiksrechten ten aanzien van 

land en bosproducten zijn duidelijk gedefinieerd, 

vastgelegd en rechtsgeldig.

3.  De formele en traditionele rechten van de lokale 

inheemse bevolking op land en hulpbronnen 

worden erkend en gerespecteerd.

4. Het sociale en economische welzijn van de bos-

arbeiders en lokale gemeenschappen wordt met 

het bosbeheer ook op de lange termijn in stand 

gehouden of verbeterd. 

5. De producten en voorzieningen die het bos 

biedt worden zodanig efficiënt benut, dat de 

economische, sociale en ecologische functies 

van het bos ook op de lange termijn worden 

veiliggesteld. 

6. De biodiversiteit, unieke ecosystemen en andere 

ecologische en landschappelijke 

 waarden van het bosgebied worden in stand 

gehouden en beschermd. 

7.  Er wordt een beheerplan opgesteld en toe-

gepast. In het beheerplan, dat steeds wordt 

geactualiseerd, staan lange-termijndoelen en 

middelen duidelijk omschreven. 

8. De toestand van het bos, de oogst, de han-

delsketen en managementactiviteiten worden 

regelmatig getoetst, evenals de sociale en ecolo-

gische effecten hiervan.

9. Bosbeheer in bossen met een hoge natuur- of 

cultuurwaarde wordt met extra zorg uitgevoerd, 

waarbij kenmerkende eigenschappen worden 

behouden en versterkt.

10. Bosplantages moeten eveneens volgens de 

principes 1 tot en met 9 worden beheerd. 

Bosplantages kunnen dienen als aanvulling op 

de houtoogst uit natuurlijke bossen waarmee 

bovendien de (exploitatie)druk op natuurlijke 

bossen afneemt. Het behoud en herstel van 

natuurlijke bossen dient tegelijkertijd te worden 

bevorderd.
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Waar kan ik FSC gelabelde 
hout- en papierproducten kopen?
Steeds meer bedrijven uit de hout- en papiersector hebben 

de afgelopen jaren hun FSC CoC certificaat behaald, wat 

hen in staat stelt FSC gelabelde producten te verkopen. 

Zowel hout- (tuinmeubelen, schrijnwerk, parket, terrassen, 

constructiehout, plaatmaterialen,...) als papierproducten 

(printpapier, drukwerk,...) zijn vandaag vlot te verkrijgen 

met FSC label. Dit zowel bij de kleinhandel als bij de retail 

of doe-het-zelf zaken.

www.ikzoekfsc.be
     Ga op zoek naar FSC gecertificeerde leveranciers !

Meer info?
FSC Belgium
Dutselhoek 47  |  3220 Holsbeek
016/22.61.37  |  info@fsc.be
www.fsc.be | www.ikzoekfsc.be
® FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0045

Hoe FSC gelabelde producten 
herkennen?
Let bij de aankoop van een kant-en-klaar FSC product bij 

een doe-het-zelf zaak, warenhuis of tuincentrum op het FSC 

label. Bij het keurmerk staat steeds een unieke licentiecode 

vermeld, bijvoorbeeld FSC® C 000000. 

Voor de aankoop van producten op maat (bv. via een hout-

handel, schrijnwerker, aannemer of drukker) moet u bij een 

FSC gecertificeerd bedrijf zijn. Het zijn immers deze bedrij-

ven die jaarlijks worden gecontroleerd. Vraag of de leveran-

cier FSC gecertificeerd is en kijk zijn bedrijfseigen FSC CoC 

nummer na. Controleer ook of dit nummer duidelijk vermeld 

staat op de factuur van uw FSC product.


