
Dit promotiemateriaal kan mits  
beschikbaarheid steeds worden 

ontleend bij FSC België

Deze banners zijn beschikbaar in het 
Nederlands en Frans , of tweetalige versie.

 
Ze zijn eenvoudig op te zetten,  

staan zelfstandig en kunnen per post 
worden opgestuurd.

- FSC Bedrijvengroep:  gratis *

- Gemeenten, non profit: gratis

- CoC gecertificeerd bedrijf: 10 euro per banner/event

Voorwaarden en prijzen voor ontlening banners: 
Prijzen excl. BTW en verzendkosten, vooraf te reserveren.

* Wil u graag tot onze FSC bedrijvengroep behoren, of informatie daaromtrent verkrijgen, contacteer ons gerust.

P R O M O :  F S C  B A N N E R  S Y S T E M E N

Forest Stewardship Council ®
FSC® Belgium

HET LABEL VOOR VERANTWOORD BOSBEHEER

ecologisch 
geschikt

sociaal
correct

economisch
leefbaar

Kies voor hout en papier voorzien van

een FSC® label!

FSC® F000202

Gezonde bedrijfsvoering op lange termijn met 
toegevoegde waarde voor de lokale economie.

ECONOMISCH 
LEEFBAAR  

AANPLANTING

HOUT

INKOMSTEN

RENDABEL

BOSVERJONGING

BOSBEHEERSPLAN

LANGE TERMIJNVISIE

NIET HOUTACHTIGE BOSPRODUCTEN

INVENTARISATIE

OPBRENGST

VALORISATIE

TRACEERBAARHEID

DUURZAME GRONDSTOF

FSC® F000202

Respect voor rechten 
van lokale bevolking en medewerkers.

SOCIAAL   
CORRECT

KANSEN
VEILIGE ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN

TOESTEMMING

ERFGOED

CULTURELE WAARDEN

LOKALE SAMENLEVING

CONSULTATIE

EERLIJK LOON
DIALOOG

BETROKKENHEID

WELZIJN
OPLEIDING

GEBRUIKSRECHTEN

TEWERKSTELLING

RESPECT VOOR LOKALE BEVOLKING

ERFGOED

RECREATIE

FSC® F000202

ECOLOGISCH  
GESCHIKT

Behouden en versterken van het bosecosysteem

FAUNA

GEZONDE BOSBODEM

BESCHERMING

FLORA

SOORTENRIJKDOM

WAARDEVOLLE HABITAT
BESCHERMDE SOORTEN

BIODIVERSITEIT

MILIEU

KOOLSTOFOPSLAG

ECOSYSTEEMDIENSTEN

WATERHUISHOUDING

DOOD HOUT BRENGT LEVEN

FSC® F000202

R O L B A N N E R S



Verantwoord kappen 
(meisje)

Verantwoord kopen 
(zak)

Verantwoord kappen 
(man)

Une coupe 
responsable

Acheter 
responsable

Une coupe 
responsable

Het label voor verantwoord 
bosbeheer

Kies voor producten met het 
FSC label

S PA N B A N N E R S



FSC = Ecologisch 
Verantwoord Bosbeheer

De soortenrijkdom in het bos 
wordt grondig in kaart gebracht en 

systematisch opgevolgd

De diversiteit aan planten en 
diersoorten moet bewaard en 

beschermd worden

Bij het kappen van bomen wordt de 
impact zo klein mogelijk gehouden

Bossen met grote natuur- of cultuurhistorische waarden worden beschermd

Houtkap 
langs 

waterlopen 
en op steile 
 hellingen 

is niet 
toegestaan

Er wordt 
niet meer 

hout 
gekapt 

dan wat er 
bijgroeit

ecolo - bossen onder druk.indd   1 26/03/2009   11:57:00

FSC = Sociaal & Economisch 
Verantwoord Bosbeheer 

Bosarbeiders genieten goede
 arbeidsomstandigheden qua  werk-

tijden, loon en veiligheid

Bosbeheer levert veel (in)directe 
werkgelegenheid, ook in de armste 

regio’s
Rechten van inheemse 

en lokale volkeren 
worden vastgelegd en 

beschermd

Een FSC gecerti� ceerd bedrijf 
biedt werkgelegenheid en 

versterkt de lokale economie

Gebieden met kwetsbare dier-
soorten worden beschermd

Het bosbeheer 
gebeurt op basis 

van een bos-
beheerplan op 
lange termijn

Na de kap kan 
het bos ver-

jongen. Bij voor-
keur op natuur-

lijke wijze, en 
waar nodig door 
aanplantingen.

Sociaal en economisch - wat kan u doen.indd   1 27/03/2009   12:24:10

FSC, dé garantie voor verantwoord 
bosbeheer

 FSC is actief in meer dan 80 landen, verspreid 
over alle continenten

 Meer dan 100 miljoen hectare bos is reeds FSC 
gecertifi ceerd

 Ook in Vlaanderen is er reeds FSC bos in alle pro-
vincies

 FSC bosbeheer kan zowel voor de tropen, onze 
streken tot het hoge Noorden

Hierboven kan u een foto zien van FSC bos 
voor (links) en na (rechts) de oogst.

FSC wordt wereldwijd ondersteund door sociale 
organisaties, economische actoren én alle 
belangrijke milieuorganisaties, waaronder WWF.

Met de steun van de provincie Vlaams-Brabant  

FSC: Betrouwbaar
en Onpartijdig

WWF-Vlaams Brabant - wat kan u doen.indd   1 26/03/2009   11:48:03

Hout is niet fout, integendeel. Maar koop hout én 
papier bewust, kies voor producten met  het FSC label.

  www.fsc.be

Verantwoord Kappen

WWF ondersteunt FSC

® FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0045

De mobiele stand werd ontwikkeld met de steun van de provincie Vlaams-Brabant en kan kosteloos  worden 
ontleend bij Fair Timber vzw, FSC België. De stand bestaat uit 6 verschillende panelen (recto verso), die worden 
opgezet tussen 4 verticale palen. Er zijn verschillende opbouwmogelijkheden (ster, rechte lijn, driehoek,...) 
en er kan worden gekozen welke panelen op welke plaats worden gezet. Deze stand is te reserveren en kan 
worden gebruikt voor tentoonstellingen, events, infodagen,... (enkel  bestemd voor binnengebruik).  Voor meer 
informatie kan u ons steeds contacteren.

M O B I E L E  S TA N D  V L A A M S  B R A B A N T



Carlos en de bomen

“Toen ik 15 was, leerde mijn broer Hector mij hoe ik een kettingzaag moest ge-
bruiken - op die manier kon ik met het omzagen van bomen geld verdienen voor 
mijn familie. Hij introduceerde mij ook bij een lokale bosbouwgroep, die hout 
verkocht uit Rio Viejo - het dorpje waar ik ben geboren. Mijn broer verliet de 
groep, omdat de verkoop daalde, maar wij zijn gebleven en in 1997 hebben we 
een FSC certificaat aangevraagd voor ons bos.

Het probleem was alleen dat we niet wisten hoe we ons hout met het FSC keur-
merk zouden kunnen verkopen en tegelijkertijd hadden we problemen met ille-
gale houtkap, waardoor er roofbouw ontstond en de prijzen voor hout tot een 
dieptepunt zakten.

Het zag er somber uit voor onze kleine bosbouwgroep en we stonden op het 
punt ermee te stoppen, maar toen kregen we een aanbod dat alles deed veran-
deren. Een Deense milieu-organisatie kwam naar onze regio en hielp ons bij het 
verkrijgen van de certificering en met het vinden van bedrijven die hout wilden 
kopen met het FSC keurmerk. Dankzij hun hulp ziet alles er vandaag heel anders 
uit - zowel voor ons als voor het bos. We krijgen betere prijzen voor ons hout en 
er is nu ook vraag naar minder bekende houtsoorten, waardoor het bos nu voor 
ons veel meer waard is. We hebben vandaag een duidelijke grens aangegeven 
rond ons bos en houden roofbouw en illegale houthakkers buiten de deur. Ik heb 
nu geld genoeg voor een stenen huis en om mijn dochter Yasmin naar school te 
kunnen laten gaan.

Er is nog steeds veel illegale houtkap in Honduras, maar ons verhaal bewijst dat 
je echt dingen ten goede kunt veranderen - zowel voor de natuur als voor de 
mens.”

Let op het FSC label wanneer u papier of hout koopt en help mee om bos en 
mens overal ter wereld te beschermen.

FSC, HOUT EN PAPIER VAN GOEDE KOMAF
www.fsc.be
www.ikzoekfsc.be

® FSC, A.C. All rights reserved FSC-SECR-0045
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 Carlos en de bomen
Honduras

Shymala 
en de rubberbomen
Indië

Feira’s afscheid van de 
armoede 

Mozambique

Tran en de tuinmeubelen 
Vietnam

FSC Belgium •  Interleuvenlaan 62, bus 28 • 3001 Heverlee • www.fsc.be • info@fsc.be • FSC® F000202

Deze vier FSC banners brengen het verhaal van Carlos, Shymala, Feira en Tran.  Meer bepaald hoe zij, 
rechtstreeks of onrechtstreeks, voor hun levensonderhoud afhangen van houtproducten en welke meer-
waarde het FSC label voor hen meebrengt.  Deze 4 verhalen benadrukken de sociale dimensie van het FSC 
systeem voor duurzaam bosbeheer.

F S C  V E R H A L E N

> Al deze banners kunnen mits beschikbaarheid steeds worden ontleend bij FSC België 
om uw bedrijfseigen FSC certicaat in de kijker te plaatsen. 

Aarzel niet ons te contacteren op onderstaande adresgegevens voor meer info: 


