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TOEGEVOEGDE WAARDE VOOR UW BOS EN HOUT

Door uw bos te certificeren, worden niet alleen uw goede
praktijk qua bosbeheer erkend, maar profiteert uw hout
ook van FSC-certificering tijdens de verkoop.

Heel wat professionele kopers – en/of hun directe klanten
– die actief zijn op de regionale of internationale markt
hebben interesse in FSC-gecertificeerd hout. De vraag is al
groot en blijft naar verwachting verder toenemen.

BOSCERTIFICERG OP MAAT VAN UW BOS

Wereldwijd is er al ruim 200 miljoen hectare FSC-
gecertificeerd bos, en dit verspreid in de wereld. Het gaat
hierbij over bossen in het hoge noorden tot concessies in de
tropen. Via systemen zoals groepscertificering – met heel wat
flexibiliteit op vlak van de interne organisatie – wordt FSC-
boscertificering ook vlot toegankelijk gemaakt voor kleinere
boseigenaren.

FSC-CERTIFICERING VOOR UW BOS EN HOUT
Er zijn heel wat goeie redenen om een FSC-boscertificering te overwegen voor uw bos(sen). En het behalen van zo’n
certificaat is veelal eenvoudiger dan men denkt.

ONAFHANKELIJKE AUDITS

Omwille van de voor de hand liggende reden van neutraliteit is het niet FSC als organisatie di zelf de bosaudits uitvoert,
maar gebeurt dit door onafhankelijke en erkende certificeringsinstellingen. In het geval van groepscertificering, staat de
groepsmanager doorgaans in voor de interne audits, maar is er ook een externe audit via zo’n certificatie-instelling (voor
meer info over groepscertificering zie verder). Aan het einde van dit document kan u de lijst vinden met
certificeringsinstellingen en Groepsmanagers die actief hun diensten rond FSC-boscertificering aanbieden in België.

AUDITCYCLUS

De ‘looptijd’ van een FSC-certificaat is 5 jaar, waarna het contract met de certificeringsinstelling hernieuwd moet worden. Deze
cyclus begint met een initiële audit die zal bepalen of een bos (of een groep bossen) voldoet aan de FSC-vereisten op vlak van
bosbeheer. Zo’n initiële audit kan soms worden voorafgegaan door een pre-audit (enkel bij de 1ste cyclus), wanneer dit vereist
is (grote bossen, ecologisch waardevolle gebieden …). Via een minstens jaarlijkse audit wordt de certificaathouder verder
opgevolgd. Aan het einde van de 5-jarige cyclus kan het FSC-certificaat vernieuwd en voortgezet worden.

Een aansluiting als groepslid bij een bestaand groepscertificaat verloopt via de modaliteiten en eigenheden van het
groepscertificaat, maar staat qua timing los van de bovenstaande timing (die wel relevant is voor het groepscertificaat zelf).
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WELK TYPE CERTIFICAAT VOOR MIJN BOS?

In België zijn er twee mogelijkheden om uw bos te laten certificeren: ofwel via ‘individuele’ certificering, of
via ‘groepscertificering’.

INDIVIDUEEL CERTIFICAAT

Een individueel certificaat wordt vooral gebruikt voor grotere boseigenaren (publieke of private eigenaren), die
ervoor kiezen om hun certificering op eigen kracht te organiseren. Als certificaathouder kiest men de externe
certificeringsinstelling waarmee men zal werken, en staat men in voor het organiseren van de audit en de
opvolging hieromtrent.

(AANSLUITING BIJ EEN) GROEPSCERTIFICAAT

Bij een zogenaamd 'groepscertificaat' kunnen meerdere boseigenaren (private en/op openbare eigenaren)
gezamenlijk gecertificeerd worden. De groepsmanager neemt hierbij een centrale rol in, als coördinator van het
groepscertificaat, de wisselwerking met de externe certificeringsinstelling (keuze dienstverlener, planning audits,
tussentijdse opvolging) en de aansluiting van de diverse groepsleden (opname, opvolging, interne audits,
bijsturing, en schorsing wanneer nodig).

Groepscertificering heeft een dubbel voordeel. Enerzijds liggen de kosten voor de certificering vanuit het
perspectief van een groepslid een pak lager dan in vergelijking met het behalen van een individueel certificaat.
Anderzijds zorgt de groepsmanager ook voor een vereenvoudiging van de bijhorende administratie en opvolging.

Groepscertificering is vooral interessant voor kleinere boseigenaren, maar staat op zich ook open voor grotere
boseigenaren. Merk hierbij op dat organisaties zoals Bosgroepen of andere, ook vaak een rol spelen (of kunnen
spelen) wat de aansluiting van hun leden bij een bestaand groepscertificaat betreft.

De volgende stappen zijn van toepassing bij het behalen van een FSC-
boscertificering voor uw bossen:
1) Maak kennis met de FSC-vereisten voor bosbeheer in België*
2) Zorg ervoor dat uw bosbeheersplan en –praktijk in overeenstemming is met

deze vereisten (merk op dat bosgroepen en andere u hiermee kunnen
helpen).

3) Kies of u eerder wil aansluiten bij een groepscertificaat, of indien een
individueel certificaat een betere optie is.

4) Neem contact op respectievelijk met een groepsmanager of een
certificeringsinstelling**.

5) De groepsmanager of certificeringsinstelling van uw keuze zal verder het
nodige doen op vlak van controle of audit. Als alles goed verloopt, behaalt u
een FSC-boscertificering voor uw bossen.

HULP 
OF ADVIES 

NODIG?

Vanzelfsprekend
kan u steeds

contact met ons
opnemen met 

vragen allerhande
rond FSC-

boscertificering.

* Zie voor meer informatie op www.fsc.be.
** zie lijst op volgende bladzijde

NAAR FSC-BOSCERTIFICERING IN 5 STAPPEN
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Naam certificeringsinstelling contactgegevens Taal Regio

Control Union Certifications B.V. 
http://www.controlunion.be

Glenn Feryn
certificationbe@controlunion.com

NL / ENG België

Ecocert Swiss AG
www.ecocert.com

Rebecca Neiger
forest@ecocert.com

FR  / ENG
Brussel

Wallonië

Preferred by Nature 
http://www.preferredbynature.org

Tim Roelandts
troelandts@preferredbynature.org

NL / ENG België

Soil Association 
https://www.soilassociation.org/

Marie-Christine Fléchard
MFlechard@soilassociation.org

FR  / ENG Brussel
Wallonië

Naam certificeringsinstelling contactgegevens Taal Regio

Agentschap voor Natuur en Bos 
(ANB)  - Vlaamse overheid
Website

Danny Maddelein
danny.maddelein@vlaanderen.be
0479/679573

NL / ENG Vlaanderen

Sylva Nova 
http://www.sylvanova.eu

Mélanie Noan 
melanie@sylvanova.eu
0471/530964

NL / FR  / ENG België

Certificeringsinstellingen erkend voor FSC-boscertificering

Indien u als bosbeheerder een ‘individueel’ boscertificaat voor uw bos(sen) wil behalen, dan kan u terecht bij een
van onderstaande certificeringsinstellingen die actief zijn op het Belgische grondgebied:

Groepsmanagers

Indien u als boseigenaar aansluiting zoekt bij een bestaand, actief groepscertificaat, dan kan u hieronder een
overzicht vinden van de groepscertificaten actief op het Belgisch grondgebied/

OVERZICHT FSC-CERTIFICERINGSINSTELLINGEN EN 
GROEPSCERTIFICATEN ACTIEF IN BELGIË
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