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De Forest Stewardship Council
Streven naar verantwoord bosbeheer wereldwijd
De Forest Stewardship Council (FSC®) is een internationale non-profit organisatie die in 1993 werd opgericht door boseigenaars, hout- en papierbedrijven, sociale bewegingen en milieuorganisaties. FSC
streeft naar een duurzaam bosbeheer wereldwijd, volgens strikte sociale, ecologische en economische
criteria.
FSC principes & criteria voor verantwoord bosbeheer
De basis van FSC boscertificering en de evaluatie zijn de internationale FSC principes en criteria, die
verder verfijnd worden tot een nationale of regionale standaard. Bossen die beheerd worden volgens die
FSC principes en criteria kunnen een FSC boscertificaat behalen. Hout- en andere producten afkomstig
uit deze bossen kunnen dan met het FSC label verkocht worden.
Wat betekenen de FSC vereisten in de praktijk?
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•
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Bosgebieden met grote natuur- en
cultuurwaarden worden beschermd
of op aangepaste wijze beheerd
Na de houtkap krijgt het bos de
kans zich te herstellen, bij voorkeur
via natuurlijke verjonging en waar
nodig via aanplantingen
Bosfuncties op vlak van lokale waterhuishouding en bodembescherming worden in stand gehouden,
bijvoorbeeld door geen hout te
kappen langs waterlopen of op steile hellingen.
Het gebruik van GMO aanplantingen is verboden
…
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•

•
•

De rechten van inheemse volken
worden gerespecteerd en vastgelegd
Bosarbeiders genieten goede arbeidsomstandigheden voor wat betreft werktijden, loon, veiligheid en
training
Het bosbeheer biedt kansen voor de
lokale bevolking rond tewerkstelling
en lokale ontwikkeling
…
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Een FSC-gecertificeerd bedrijf
biedt werkgelegenheid en levert inkomsten op. Het versterkt daarmee
ook de lokale economie
Er wordt niet meer hout gekapt dan
wat de aangroei toelaat
In een FSC bos wordt gestreefd
naar een divers gebruik van wat
het bos kan bieden
Een gezonde bedrijfsvoering, gericht op continuïteit, stimuleert de
lokale bevolking tot het behouden
van het bos
…

Ontdek op deze website heel wat praktijkvoorbeelden, waarbij FSC boscertificering voor een beter bosbeheer op sociaal, ecologisch en economisch vlak zorgt.
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FSC gecertificeerde bossen moeten uiteraard alle relevante wetgeving respecteren. Maar FSC gaat
uiteraard veel verder. Volgens FSC is er sprake van goed bosbeheer wanneer natuurbelangen, sociale
aspecten en economische belangen met elkaar in balans zijn. Voorbeelden van zulke aspecten zijn:
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Controle van bos tot schap

Daar FSC gelabelde eindproducten vaak een lange en complexe weg afleggen tussen bos en eindklant,
is er ook nood aan een controle langsheen deze handelsketen. Dit gebeurt via FSC Chain of Custody
certificering, waarbij elke schakel van bos tot eindproduct gecontroleerd wordt. Wanneer elke schakel
gecontroleerd is, blijft de garantie dat het om een FSC product gaat behouden.

FSC in cijfers (cijfers 03/2017)
Wereldwijd
194.091.969 ha FSC bos
>55.000 FSC CoC gecertificeerde bedrijven

België
23.259 ha FSC bos
>700 FSC CoC gecertificeerde bedrijven/sites

Meer informatie?
FSC Belgium
Interleuvenlaan 62 Bus 28 – 3001 Heverlee
Bart Holvoet - Director
016/394718 - GSM : 0498/066512
E-Mail: bart.holvoet@fsc.be
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