
Bezint eer je 
met hout begint! 

FSC en PEFC voor een
verantwoord bosbeheer 

Bossen: nauwelijks te onderschatten!
- Bossen ademen zuurstof uit en nemen schadelijke

broeikasgassen zoals CO2 op.   
- Miljoenen mensen leven van bossen: het is hun bron

van voedsel, hout of gewoon hun ‘thuis’. 
- Het gaat trouwens niet alleen om mensen: ook twee

derde van alle landdieren woont in het bos. 

Wie ziet het bos nog door de bomen? 
Bossen verkeren in nood. Ze worden platgebrand om plaats
te maken voor landbouwgrond (bijvoorbeeld in Brazilië) of
worden gekapt voor houtwinning. Zowel de tropische bossen
in Afrika als de loofbossen bij ons gaan massaal voor de
bijl. 
Moeten we hout dan maar laten voor wat het is? Zeker niet!
Hout blijft milieuvriendelijker dan de meeste alternatieven.
Als de houtwinning tenminste op een verantwoorde en
duurzame manier gebeurt. Daarom bestaat er zoiets als
boscertificering.

BOSCERTIFICERING: drie vliegen in één klap

1 Er wordt niet aan de biologische rijkdom van de bossen
geraakt.

2 De rechten van lokale gemeenschappen en bosarbeiders
worden niet geschonden. 

3 Het bosbeheer is economisch rendabel.

De bossen helpen? Eenvoudiger dan je denkt…
Koop niet om het even wat voor hout. Niet alleen bos-
eigenaars en houthandelaars kunnen de bosvriendelijke
kaart trekken: ook jij als consument kunt dat. 
- Koop alleen duurzaam, gecertificeerd hout. Vraag meer

uitleg aan je houthandelaar, aannemer of architect.
- Neem je toevlucht niet tot andere materialen zoals

PVC of aluminium. Er gaat nog altijd niets boven
hout als ecologisch materiaal. De productie van hout
vergt:
• 4 keer minder energie dan de productie van beton 
• 60 keer minder energie dan de productie van staal
• 130 keer minder energie dan de productie van aluminium

- Spring zuinig om met hout en papier (recyclage, her-
gebruik...)

Als je voor duurzaam gaat, heb je op de
Belgische markt hoofdzakelijk de keuze tussen
twee houtlabels: FSC en PEFC. Beide labels zijn
een garantie voor hout uit duurzaam beheerde
bossen. 

Meer informatie?

Vzw Fair Timber/ FSC België
Dutselhoek 47
3220 Holsbeek
Tel: 016 226 137     
Fax: 016 308 366
E-mail: info@fair-timber.be
Website: www.fair-timber.be

PEFC België
Centrumgalerij, blok 2
1000 Brussel
Tel: 02 223 44 21     
Fax: 02 223 42 75
E-mail: info@pefc.be 
Website: www.pefc.be

Federale Overheidsdienst Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Victor Hortaplein 40 bus 10 
1060 Brussel
Tel: 02 524 96 55
E-mail: environment@health.fgov.be 
Website: www.health.fgov.be

Deze folder kwam tot stand door bijdragen van vzw Fair Timber en PEFC België
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FSC = organisatie
Forest Stewardship Council is een internationale organisatie die
werd opgericht in 1993 en zich inzet voor een sociaal, ecologisch
en economisch verantwoord bosbeheer. 

FSC = keurmerk
Een FSC-label garandeert dat je een product uit een verantwoord
beheerd bos in handen hebt.

HOE WERKT FSC?
Boscertificatie 
De FSC-principes en -criteria voor verantwoord bosbeheer worden
in detail aan de plaatselijke situatie aangepast. Een stuk regen-
woud in Brazilië en een naaldwoud in pakweg Finland vragen
immers om een verschillende aanpak. Een boseigenaar die zijn
bos wil laten certificeren, moet een audit laten uitvoeren door een
onafhankelijk controleorganisme.

Geen kink in de kabel! 
Chain of Custody: controle bij iedere tussenstap
De controleketen of ‘Chain of Custody’ volgt het volledige traject van
het hout tussen het FSC-gecertificeerde bos en de consument.
Iedereen die iets met het hout doet (zagerij, invoerder, handelaar...)
wordt door een onafhankelijk organisme gecontroleerd en ontvangt
dan pas een Chain-of-Custodycertificaat.
Alleen dan mag je producten met FSC-label verkopen. 

HOE HERKEN JE PEFC-HOUT?
- Het PEFC-logo staat op het product gegraveerd of gedrukt,

maar is niet altijd verplicht.
- Het PEFC-logo staat vermeld op het etiket (bijvoorbeeld voor

stoelen of tafels). 
- Als het logo niet rechtstreeks op het product is aangebracht

(bijvoorbeeld in het geval van bouwelementen), moet op de
factuur worden vermeld dat het om een gecertificeerd product
gaat. Ook het certificaatnummer van de onderneming moet
vermeld zijn (bijvoorbeeld CTIB-TCHN 0598).

WAAR KOOP JE PEFC-HOUT?
Wil je PEFC-hout zoeken op basis van toepassing, houtsoort of
leverancier? Dat kan, op de interactieve databank
www.pefc.be/leveranciers

PEFC
PEFC is het ‘Programma voor erkenning van boscertificaties’
(Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes)
en werd opgericht in 1999 op initiatief van boseigenaars uit ver-
schillende Europese landen.
Ondertussen is PEFC uitgegroeid tot ‘s werelds grootste boscerti-
ficatiesysteem in termen van oppervlakte.

HOE WERKT PEFC?
In het bos zelf
PEFC vaardigt regels uit, waarvan de strikte naleving in het bos
wordt gecontroleerd door onafhankelijke auditeurs. Deze criteria
streven naar een evenwicht tussen de drie functies van het bos
(sociaal, ecologisch en economisch). Daarvoor is er een nauwe
samenwerking met de verenigingen voor natuurbehoud, de weten-
schappelijke wereld, de industrie, de consumenten en de overheid.

Van bos tot consument
Elke onderneming die PEFC-gelabelde producten wenst te verkopen,
zorgt voor een controleketen waarmee de herkomst van het duur-
zaam hout kan worden getraceerd. Elk jaar controleert een onaf-
hankelijk certificatieorganisme of de onderneming voldoet aan de
vereisten van de controleketen (Chain of Custody).

PEFC: 6 criteria

1 Het bosbeheer beoogt het behoud en de aangepaste verbetering
van de bosrijkdommen en van hun bijdrage tot de globale 
koolstofcycli.

2 Het bosbeheer streeft naar het behoud van de gezondheid en
de vitaliteit van de bossen als ecosystemen.

3 De productiefuncties van bossen worden behouden en bevorderd.
4 De biologische diversiteit in de ecosystemen van bossen wordt

bewaard en verbeterd.
5 Het behoud en de verbetering van de beschermfuncties van 

het bosbeheer (onder meer water en bodem) staan voorop.
6 Het bosbeheer respecteert andere sociaal-economische voor-

delen en voorwaarden.

FSC: 10 principes en criteria

1 Het bosbeheer respecteert de nationale wetten, internationale
verdragen en de principes en criteria van FSC.

2 De eigendoms- en gebruiksrechten m.b.t. het bos zijn duidelijk
gekend en wettelijk gedocumenteerd.

3 De wettelijke en gebruiksrechten van inheemse volkeren op
hun land en grondstoffen worden gerespecteerd.

4 Het bosbeheer verzekert het sociale en economische welzijn van
bosarbeiders en lokale gemeenschappen op lange termijn.

5 Om de ecologische en economische productiviteit te vrijwaren,
stimuleert het bosbeheer een efficiënt gebruik van de bos-
producten en –diensten. 

6 De ecologische functies en biodiversiteit van het bos worden
beschermd.

7 Er wordt een bosbeheerplan met duidelijk omschreven doel-
stellingen en middelen opgesteld.

8 Er vinden regelmatig evaluaties van het bosbeheer plaats.
9 Bossen met een hoge beschermingswaarde worden behou-

den (bijvoorbeeld bossen met een bijzondere natuurlijke
rijkdom of van groot cultureel of religieus belang). Bij het
beheer ervan staat het voorzorgsprincipe voorop.

10 Plantages vormen een aanvulling op natuurlijke bossen,
maar mogen deze niet vervangen. Zij kunnen de druk op
natuurlijke bossen verminderen en hun herstel en bescherming
bevorderen. De principes 1 tot 9 gelden ook voor de plantages.

HOE HERKEN JE FSC-HOUT?
- Het FSC-logo staat gedrukt, gekleefd of ingebrand op het

product. Dit is echter niet verplicht.
- De FSC-claim wordt duidelijk vermeld op de factuur, samen

met de Chain-of-Custodycode (bijvoorbeeld SKAL-COC-362).

WAAR KOOP JE FSC-HOUT?
Op zoek naar tuinmeubelen, hout voor terrassen, vloeren, ramen,
daktimmerwerk, gevelbekledingen, plaatmateriaal… met FSC-
label?
Eén (web)adres: www.wwf.be/fsc 
Dat leidt je naar alle relevante FSC-contacten in België, via een
leveranciersgids van FSC-producten en een database met de
beschikbare houtsoorten.


