
Werken  
in een FSC-bos
Wat houdt dat in?

FSC van Bos tot klant
Om er zeker van te zijn dat producten met het FSC-

label echt uit een verantwoord beheerd bos komen, 

moeten alle schakels in de handelsketen van het 

product worden gecertificeerd, van bos tot handelaar.
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FSC-groepscertificaat ANB 
Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) is 

ambitieus en wil in Vlaanderen voluit gaan voor 

verantwoord beheerde bossen. Een logische stap hierin 

is internationale erkenning halen onder de vorm van 

een FSC-label. Sinds 2006 beschikt het ANB over een 

FSC-groepscertificaat en neemt het de organisatie en 

het management van de groep op zich. Alle Vlaamse 

bosbeheerders die voldoen aan de FSC-principes en 

criteria kunnen zich aansluiten bij het groepscertificaat 

van het ANB en daarbij rekenen op de nodige 

ondersteuning vanuit het ANB. 

Info & contact FSC- groepscertificaat

Agentschap voor Natuur en Bos  •  Tim Audenaert

Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

tim.audenaert@lne.vlaanderen.be 

www.natuurenbos.be

Een realisatie van:

Bos van oorsprong 
✩

Bosexploitant 
✩

Verwerking 
✩

Houthandel 
✩

Schrijnwerker 
✩

elke fase is FSC-gecertificeerd  
✩©
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Je gaat aan de slag in een bos met een FSC®-

label? Dit betekent dat je mee werkt aan het 

succes van het FSC-bosbeheer dat hier gevoerd 

wordt.

De Forest Stewardship Council (FSC) is een 

internationale organisatie die zich inzet voor 

verantwoord bosbeheer wereldwijd. Bossen die 

beheerd worden volgens de FSC-principes en 

criteria, kunnen het FSC-label halen.  

FSC spreekt van verantwoord bosbeheer 

wanneer op een evenwichtige manier rekening 

wordt gehouden met de sociale, ecologische en 

economische aspecten die bij bosbeheer horen. 

Anders gezegd: 

Bosbeheer met respect voor mens én natuur, 

vandaag en voor de komende generaties!

Voor de mensen 

• Veilige arbeid (beschermende kledij, sociaal 
correcte werktijden en regelmatige bijscholing)

•	 Veilige werkplek (loods, EHBO, materiaal,…) 

• Welzijn arbeider

• Inspraak en betrokkenheid (omwonenden, 
belanghebbenden…)

• Respecteren wetgeving

Voor de natuur

• Bos blijft bos (geen ontbossingen)

• Minder kappen dan aangroei

• Bescherming fauna en flora 

• Respect water en bodem

• Verbod chemicaliën (behalve planmatige en 
veilige omvormingbeheer exoten)

Voor de economie

• Hout als duurzame grondstof 

• Kansen lokale economie

• Investeren in het bos, langetermijnvisie

Voor de mensen 

• Onveilige arbeidsomstandigheden

• Geen rekening met omwonenden

• Geen inspraak door betrokken personen

• Negeren wetgeving

Voor de natuur

• Onverantwoorde kappingen

• Illegale ontbossing

• Verlies fauna en flora

• Vervuilen water en bodem

Voor de economie

• Roofbouw bos

• Negeren lokale economie
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Wat betekent 
FSC- bosbeheer?

WEL     NIET    
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