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CONSULTATIE BELANGHEBBENDEN 

 

De consultatie belanghebbenden wordt op twee niveaus uitgevoerd (jaarlijks op landelijk 

niveau en vijfjaarlijks op niveau van individueel lid).  

De uitgangspunten van de consultatie zijn kennisgeving enerzijds en een peiling naar het al 

dan niet respecteren van de FSC principes door de (potentiële) leden anderzijds. 

Daarnaast voorziet de Vlaamse boswetgeving al in een verplicht openbaar onderzoek 

voorafgaand aan de goedkeuring van een uitgebreid beheerplan. In deze fase heeft de 

bevolking opmerkingen kunnen uiten over alle facetten van het bosbeheer en de 

beheerplanning. Bij de consultatie in het kader van het FSC groepscertificaat wordt dus enkel 

gepeild naar opmerkingen ivm het al dan niet respecteren van de FSC principes.  

 

De landelijke consultatie wordt opgevat als een kennisgeving (lijst met leden en hun 

boseigendommen, opp, ligging) en bevraging/peiling specifiek naar het al dan niet respecteren 

van de 10 FSC principes door deze leden. Het groepsmanagement stelt een lijst op van 

landelijke belanghebbenden waarin naar een evenwicht wordt gestreefd tussen ecologische, 

economische en sociale belangengroepen. Voorbeelden: Verniging voor Bos in Vlaanderen, 

Natuurpunt, Bond Beter Leefmilieu, WWF, Fair Timber (FSC België), Bosgroepen, Toerisme 

Vlaanderen, Gezinsbond, Hubertusvereniging Vlaanderen, Federaties houtverwerkende 

sector, kern van erkende exploitanten, exploitanten met een FSC COC certificaat, Unie 

Vlaamse Bosbouw, Fedemar. 

 

De individuele of lokale consultatie gebeurt voor de toetreding van het lid en vervolgens 

vijfjaarlijks. Ook deze consultatie wordt opgevat als een kennisgeving evenals een peiling 

naar het al dan niet respecteren van de FSC principes door het potentieel lid. De 

belanghebbenden worden door het (potentieel) lid zelf aangegeven en waar nodig aangevuld 

door het groepsmanagement. Voorbeelden: lokale Natuurpunt afdelingen, lokale 

jeugdbewegingen,WBE’s, lokale exploitanten, gemeentelijke toeristische diensten, lokale 

bosgroep, Regionale landschappen… Er wordt voorkeur aan gegeven om deze lijst te 

beperken tot groeperingen die echt belang hebben bij het bos. Waar mogelijk ook 

overkoepelende lokale organisaties.  

 

Bovenop de consultatie die binnen de groep wordt georganiseerd, voert  de externe 

certificeerder (Control Union Certifications) tevens periodiek een consultatie van stakeholders 

uit.  
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MODELBRIEF CONSULTATIE LOKAAL NIVEAU 

 

Geachte, 

 

In het kader van een FSC boscertificering controleert het Agentschap voor Natuur en Bos of 

het bosbeheer van de heer XXXX, te XXXX voldoet aan de richtlijnen van FSC (Forest 

Stewardship Council, of vrij vertaald ‘Raad voor goed bosbeheer’). Op haar beurt ondergaat 

het ANB als certificaathouder jaarlijks een audit door een onafhankelijk certificeringsorgaan. 

 

FSC is een keurmerk voor hout uit verantwoord beheerde bossen. Om het certificaat te 

verkrijgen moet het bosbeheer voldoen aan strenge internationale normen. Deze FSC 

principes en criteria zijn te vinden op www.fsc.be. Een beknopte samenvatting van de 10 FSC 

principes vindt u op de achterzijde van deze brief.  

  

Verantwoord bosbeheer houdt niet enkel rekening met het milieu, maar heeft bovendien een 

sociale dimensie én is economisch haalbaar. Anders gezegd, bosbeheer met respect voor mens 

én natuur, vandaag en voor de komende generaties.  

Een belangrijk aspect is dat de boseigenaar voldoende rekening houdt met de belangen van de 

lokale bevolking en de eigenaars van de aangrenzende terreinen. Verder dient de boseigenaar 

rekening te houden met bijzondere natuur- en cultuurhistorische waarden, net zoals met de 

economische waarden van zijn bos.  

 

Voor bos XXX te XXX beschouwen we u als belanghebbende. Indien u van mening bent dat 

een groepslid (zie bijlage) onvoldoende rekening houdt met de FSC principes of deze niet 

naleeft, kan u ons dat melden. Uw reactie telt in de beoordeling en evaluatie van de FSC 

groepsleden. U kan uw reactie sturen naar tim.audenaert@lne.vlaanderen.be of naar 

bovenstaand adres 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Tim Audenaert, 

Intern Auditeur FSC groepscertificaat 

Agentschap voor Natuur en Bos 
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MODELBRIEF CONSULTATIE BELANGHEBBENDEN LANDELIJK NIVEAU 

 

 

In het kader van een FSC boscertificering controleert het Agentschap voor Natuur en Bos of 

het bosbeheer van de heer/mevrouw XXXX, te XXXX in aanmerking komt voor FSc 

certificering en voldoet aan de richtlijnen van FSC (Forest Stewardship Council, of vrij 

vertaald ‘Raad voor goed bosbeheer’). Op haar beurt ondergaat het ANB als certificaathouder 

jaarlijks een audit door een onafhankelijk certificeringsorgaan. 

 

FSC is een keurmerk voor hout uit verantwoord beheerde bossen. Om het certificaat te 

verkrijgen moet het bosbeheer voldoen aan strenge internationale normen. Deze FSC 

principes en criteria zijn te vinden op www.fsc.be. Een beknopte samenvatting van de 10 FSC 

principes vindt u op de achterzijde van deze brief.  

  

Verantwoord bosbeheer houdt niet enkel rekening met het milieu, maar heeft bovendien een 

sociale dimensie én is economisch haalbaar. Anders gezegd, bosbeheer met respect voor mens 

én natuur, vandaag en voor de komende generaties.  

Een belangrijk aspect is dat de boseigenaar voldoende rekening houdt met de belangen van de 

lokale bevolking en de eigenaars van de aangrenzende terreinen. Verder dient de boseigenaar 

rekening te houden met bijzondere natuur- en cultuurhistorische waarden, net zoals met de 

economische waarden van zijn bos.  

 

Voor bos XXX te XXX beschouwen we u als belanghebbende. Indien u van mening bent dat 

een groepslid (zie bijlage) onvoldoende rekening houdt met de FSC principes of deze niet 

naleeft, kan u ons dat melden. Positieve signalen omtrent het toepassen van FSC principes 

door de bosbeheerder(s), horen we uiteraard ook graag. Uw reactie telt in de beoordeling en 

evaluatie van de FSC groepsleden. U kan uw reactie sturen naar 

tim.audenaert@lne.vlaanderen.be of naar bovenstaand adres 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Tim Audenaert, 

Intern Auditeur FSC groepscertificaat 

Agentschap voor Natuur en Bos 
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De 10 FSC principes voor verantwoord bosbeheer 

 

1. Het bosbeheer moet de nationale wetten, internationale verdragen en de principes 

en criteria van FSC respecteren. 

 

2. De eigendoms- en gebruiksrechten m.b.t. het bos moeten duidelijk gekend en 

wettelijk gedocumenteerd zijn. 

 

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

grondstoffen worden gerespecteerd. 

 

4. Het bosbeheer dient het sociale en economische welzijn van bosarbeiders en lokale 

gemeenschappen op lange termijn te verzekeren. 

 

5. Het bosbeheer dient een efficiënt gebruik te stimuleren van de bosproducten en –

diensten, teneinde de ecologische en economische productiviteit te vrijwaren.  

 

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

 

7. Er wordt een bosbeheerplan met duidelijk omschreven doelstellingen en middelen 

opgesteld.  

 

8. Er vinden regelmatig evaluaties van het bosbeheer plaats.  

 

9. Bossen met een hoge beschermingswaarde moeten behouden worden (bv. Bossen 

met een bijzondere natuurlijke rijkdom of van cultureel of religieus belang). Bij het 

beheer ervan moet men steeds uitgaan van het voorzorgsprincipe.  

 

10. Plantages moeten een aanvulling vormen op natuurlijke bossen, maar mogen deze 

niet vervangen. Zij moeten de druk op natuurlijke bossen verminderen en hun herstel 

en bescherming bevorderen. De principes 1 tot 9 gelden ook voor plantages.  

 


