
maakt het verschil 

Kiezen voor 

BOSSEN:  
BRON VAN LEVEN 
Vanuit ECOLOGISCH standpunt   
Bossen herbergen twee derde van de biodiversiteit op het land 
en regelen mee de waterhuishouding. Ze produceren zuurstof en 
slaan grote hoeveelheden CO2 op gedurende vele jaren. 

Vanuit SOCIAAL standpunt
350 miljoen mensen op de wereld leven in een bos of in de nabij-
heid ervan. Als woonplaats of ontspanningsplaats hebben bossen 
een niet te verwaarlozen sociale functie. 

Vanuit ECONOMISCH standpunt 
Meer dan 1,5 miljard mensen leven van het bos: het bos levert hen 
talrijke producten en diensten in de vorm van hout of afgeleide 
producten (waaronder papier), planten met een geneeskrachtige 
werking, voedsel, …

Door te kiezen voor hout met een label (gecertificeerd hout) on-
dersteunt u een verantwoord en duurzaam bosbeheer hier en 
wereldwijd. Zo helpt u mee ervoor te zorgen dat de bossen een 
toekomst hebben.  

WIST U DAT …
… op 1 maart 2011 een belangrijke verbintenis werd ondertekend 
tussen de houtsector en de Minister voor Klimaat en Energie? 
Voor het eerst in België en Europa hebben de verschillende ac-
toren van de houtsector afgesproken om hun gamma gecertifi-
ceerde houten producten uit te breiden en hun klanten aan te 
sporen om ervoor te kiezen.

In dit akkoord verbinden de verschillende ondertekenaars er zich 
toe om enkel legaal gekapt hout te gebruiken en hun aanbod 
van hout afkomstig uit duurzaam beheerde bossen uit te breiden. 
Tegen 2018 moet het aandeel gecertificeerd hout dat in België 
wordt verkocht, stijgen van 15 % (2008) naar minstens 35 %. 

HOUT MET 
 EEN LABEL

WEET U … 
… of uw tuinmeubelen gemaakt zijn van hout uit een bos 
waar mensen, planten en dieren worden beschermd?

… dat er houten vloeren, ramen en deuren met een label 
bestaan?

… dat er papier met een label bestaat? 

CERTIFICERING, 
een middel om de duurzaamheid van  
houten producten aan te tonen
Duurzaam geproduceerd hout is afkomstig uit bossen die met 
respect voor alle ecologische, economische en sociale behoeften  
van de huidige en toekomstige generaties worden beheerd. 
Certificatie van hout door middel van een label, is een van 
de methodes om over deze duurzaamheid te communiceren. 
Gangbare certificatiesystemen of labels op de Belgische markt 
zijn FSC en PEFC. Het is mogelijk dat er in de toekomst bijko-
mende certificatiesystemen worden erkend.

DE BOSSEN HELPEN?  

EENVOUDIGER DAN 
U DENKT …
Kies voor hout met een LAbEL
Door duurzaam geproduceerd hout te kopen helpt u mee om 
het bos in stand te houden.

RECyCLEER en HERGEbRUIK hout en papier 
Hoe meer u recycleert en hergebruikt, hoe minder verspilling er is.

Waar vindt u gelabeld hout of gelabelde producten? 
Hout voor bouwtoepassingen, meubels, parket, maar ook papier, zak-
doeken en andere producten in gelabeld hout en papier: u vindt het 
via de volgende websites.
www.fsc.be en www.ikzoekFSC.be
www.pefc.be en www.ikzoekpefc.be

Als uw leverancier niet gecertificeerd is, laat hem dan weten dat u ge-
certificeerde producten wenst. Stel hem voor om contact op te nemen 
met FSC Belgium of PEFC Belgium. 

Fotoverantwoording: PEFC Belgium, FSC Belgium
Gedrukt met plantaardige inkt op gerecycleerd papier

Verantwoordelijke uitgever: Dirk Cuypers, FOD Volksgezondheid, Veiligheid 
van de Voedselketen en Leefmilieu, Victor Hortaplein 40, bus 10, 1060 Brussel. 
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Victor Hortaplein 40, bus 10
1060 Brussel
Contact Center : 02 524 97 97
info@milieu.belgie.be
www.milieu.belgie.be

FSC belgium
Dutselhoek 47
3220 Holsbeek
Tel : 016 226 137 - Fax : 016 308 366
info@fsc.be 
www.fsc.be 
Facebook :
www.facebook.com/fscbelgium 

PEFC belgium vzw
Centrumgalerij blok 2, 6de verdieping
1000 Brussel
Tel : 02 223 44 21 - Fax : 02 223 42 75
info@pefc.be
www.pefc.be
Facebook : 
www.facebook.com/ 
mijnplekjeinhetbos



FSC (de Forest Stewardship Council) is een 
internationale organisatie die in 1993 werd 
opgericht door eigenaars van bossen, acto-
ren uit de hout- en papierindustrie, sociale 
organisaties en diverse milieuorganisaties. 
De leden van de FSC streven samen we-
reldwijd naar duurzaam bosbeheer. 

Het FSC-label garandeert dat een hout- of 
papierproduct afkomstig is uit een ver-

antwoord beheerd bos en/of bestaat uit gerecycleerde vezels. Het 
hoge niveau van de FSC-vereisten en de geloofwaardigheid van het 
FSC-label worden breed erkend. Het FSC-label is het enige in zijn 
soort dat gesteund wordt door milieubewegingen zoals WWF en 
Greenpeace.
 

HOE WERKT FSC ?

Van in het bos …
De FSC-norm is gebaseerd op strenge criteria op economisch, maat-
schappelijk en milieuvlak, die verder aangepast worden aan de lokale 
context. Elke boseigenaar of bosbeheerder, eender waar ter wereld, 
kan zijn bos laten controleren volgens de FSC-vereisten. Deze contro-
les op het terrein gebeuren door onafhankelijke bureaus en hebben 
minstens een keer per jaar plaats. Indien het bosbeheer voldoet aan 
de eisen wordt een FSC-boscertificaat uitgereikt, en kan het hout als 
FSC-gelabeld hout worden verkocht.

… tot bij de consument
Om te kunnen garanderen dat een FSC-gelabeld product ook effec-
tief afkomstig is uit een FSC-bos, is er ook een controle nodig langs-
heen de verwerkende keten tussen bos en eindklant. Elk bedrijf in 
deze keten wordt gecontroleerd op vlak van de traceerbaarheid 
van FSC-producten binnen het bedrijf. Als de regels gerespecteerd 
worden, ontvangt het bedrijf zijn eigen FSC- certificaat ‘FSC Chain 
of Custody’, en kan het bedrijf FSC-producten verkopen.

PEFC : algemene principes 
1.   Behoud en aangepaste verbetering van 

de bosrijkdommen en van hun bijdrage  
tot de globale koolstofcycli

2.   Behoud van de gezondheid en de vitaliteit 
van de ecosystemen van bossen 

3.   Behoud en bevordering van de productiefuncties 
van bossen (houtachtigen en niet-houtachtigen)

4.   Behoud, bewaring en aangepaste verbetering van de 
biologische diversiteit in de ecosystemen van bossen

5.   Behoud en verbetering van de beschermfuncties van 
het bosbeheer (onder meer water en bodem)

6.   Behoud van andere sociaal-economische 
voordelen en voorwaarden 

7.   Bosbeheer in overeenstemming 
met de wettelijke eisen

 

Hoe herkent u een PEFC-gelabeld product?
Ofwel staat het logo gedrukt of gegraveerd op het product of op 
zijn verpakking, ofwel staat het logo niet op het product of zijn 
verpakking en moet het PEFC-product duidelijk vermeld staan op 
de factuur, samen met het certificaatnummer van het bedrijf (bijv. 
CTIB-TCHN 480). Elk gelabeld product moet apart aangeduid zijn.

PEFC (Programme for the Endorsement of Fo-
rest Certification Schemes) werd opgericht in 
1999. Het is een niet-gouvernementele milieuor-
ganisatie die streeft naar duurzaam bosbeheer 
aan de hand van boscertificatie. Alle actoren 
van het bos worden betrokken: boseigenaars, 
industrie, wetenschappers, milieuorganisaties 
en gebruikers van het bos. PEFC is het meest 
verspreide boscertificeringssysteem in de we-

reld en in België (meer dan 40 % van de gecertificeerde oppervlakte). Het 
PEFC-label op een product geeft de garantie dat het hout afkomstig is van 
duurzaam beheerde bossen. 

HOE WERKT PEFC ?

Van in het bos …
PEFC Internationaal stelt samen met zijn stakeholders strikte criteria op 
waaraan duurzaam bosbeheer moet voldoen. Deze criteria worden op 
internationaal niveau vastgesteld en worden op lokaal niveau aangepast. 
De 76 criteria omvatten zowel de ecologische, sociale als economische 
aspecten van bosbeheer. Een onafhankelijke auditeur gaat op het terrein 
na of de bosbeheerders deze criteria naleven. Het PEFC-certificaat voor 
het bos garandeert duurzaam bosbeheer. 

… tot bij de consument
Eens het hout het bos verlaat, komt het terecht in een aaneenschakeling 
van bedrijven die het verwerken. Elk bedrijf dat PEFC wil verkopen, dient 
in het bezit te zijn van een controleketencertificaat (Chain of Custody). 
De hele keten dient gecertificeerd te zijn vooraleer een product gela-
beld bij de eindconsument kan terechtkomen. Ook hier is er jaarlijks een 
controle van een onafhankelijke certificatie-instelling die nagaat of de 
onderneming wel degelijk voldoet aan de eisen van deze controleketen. 
Deze eisen hebben vooral betrekking op de administratieve opvolging en 
omvatten ook sociale criteria voor de veiligheid, de rechten en de gezond-
heid van de werknemers.

FSC : 10 principes 
1.    Het bosbeheer moet alle relevante wetgeving en regelgeving respecte-

ren, alsook alle internationale akkoorden, conventies en verdragen die 
op nationaal niveau werden goedgekeurd.

2.    Het socio-economisch welzijn van bosarbeiders wordt gevrijwaard of 
verbeterd. 

3.    De wettelijk vastgelegde rechten en gewoonterechten van de inheemse 
bevolking op vlak van eigendom, gebruik en beheer van gronden, gebie-
den en grondstoffen worden geïdentificeerd en in stand gehouden.

4.    Het socio-economisch welzijn van de lokale bevolking wordt in stand 
gehouden of verbeterd.

5.    De diversiteit aan producten en diensten die het bos levert, wordt in 
stand gehouden en draagt bij aan de economische leefbaarheid en 
geeft aanleiding tot diverse sociale en ecologische baten.

6.    Ecosysteemdiensten en ecologische waarden van het bos worden in 
stand gehouden, beschermd of hersteld, en elke negatieve impact wordt 
vermeden, gecorrigeerd of ingeperkt.

7.    Een bosbeheersplan aangepast aan de schaal, de intensiteit en de risico’s 
van het bosbeheer is aanwezig, wordt uitgevoerd, gecommuniceerd en 
geactualiseerd zodat een gepast bosbeheer gevoerd kan worden. 

8.    Het bosbeheersplan en de impact hiervan worden opgevolgd  en geëva-
lueerd zodat een gepast bosbeheer gevoerd kan worden.  

9.    Elementen met een hoge beschermingswaarde aanwezig in het bos 
worden beschermd en/of nemen toe, waarbij steeds het voorzichtig-
heidsprincipe gehanteerd wordt.

10.  Alle uitgevoerde beheersactiviteiten moeten de economische, ecolo-
gische en sociale doelstellingen respecteren alsook het geheel van de 
FSC-principes en criteria.

 

Hoe herkent u een FSC-gelabeld product? 
Ofwel draagt het product het FSC-label (via een sticker, plaatje, brandmerk, 
aanduiding op de verpakking, …), dat de licentiecode draagt van het FSC-
gecertificeerde bedrijf dat het product levert, ofwel draagt het product 
niet fysiek een label (bijv. zaaghout, halfafgewerkte producten, …), en 
wordt de FSC-garantie via de aankoopfactuur verkregen. Enkel een FSC-  
gecertificeerd bedrijf kan deze garantie geven door op de factuur zijn  
certificaatcode te vermelden en duidelijk aan te geven dat het om FSC-
producten gaat. De geldigheid van de licentiecodes en de certificaatcodes 
kunt u op ieder moment op http://info.fsc.org nagaan.


