FSC-boscertificering in Vlaanderen:
stand van zaken eind 2017
Danny Maddelein
Interne auditeur FSC-groepscertificaat

De Elsakker (Meerle)

1

Situering
Onder de vorm van een beknopte update wordt jaarlijks een stand van zaken weergegeven aangaande
FSC®-boscertificering in Vlaanderen. Cijfers over oppervlakte FSC-bos, volumes verkocht FSC-hout en
een situering van de Vlaamse FSC-bosbeheerders worden zo eenvoudig gepresenteerd.
Via het FSC-groepscertificaat van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) telt Vlaanderen actueel
22.177ha FSC-gecertificeerd bos. Afgelopen jaar 2017 werd in totaal 89.718m³ inlands FSC-gelabeld
hout uit de Vlaamse bossen aangeboden.

FSC-Groepscertificaat ANB
Het ANB heeft na een lange zoektocht sinds oktober 2017 een nieuwe interne auditeur voor het FSCgroepscertificaat aangeduid. Hiermee kan het ANB het aangegane engagement rond duurzaam
bosbeheer na een lange periode van inactiviteit terug ten volle opnemen.
Vlaanderen telt eind 2017 een areaal van 22.177ha FSC-gecertificeerd bos via het groepscertificaat van
het Agentschap voor Natuur en Bos. In 2017 werd alsnog 610ha bos bijkomend gecertificeerd.
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Limburg blijft in absolute oppervlakte de belangrijkste provincie met FSC-bosareaal. West-Vlaanderen
heeft er opnieuw 500 ha gecertificeerd bos bij en is hiermee de provincie met het hoogste procentuele
aandeel gecertificeerde bossen.
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Leden FSC-groep
De FSC-groep steeg naar een aantal van 112 leden. Hiervan zijn 66 private en 46 openbare
bosbeheerders/eigenaars.
De nieuwe leden komen allemaal uit West-Vlaanderen met de stad Brugge en vijf private eigenaars,
vertegenwoordigd door de bosgroep Houtland. Bosgroep Houtland is hiermee de vijfde Vlaamse
bosgroep die toetreedt tot het groepscertificaat.
In Zoniënwoud – het eerste gecertificeerde bos in Vlaanderen – is de oppervlakte gecertificeerd bos
dit jaar toegenomen. In het uiterste westen van het land werden de ANB-domeinen rond de Sixtusabdij
–samen 206 ha - gezamenlijk gecertificeerd onder de naam Sixtusbossen.
In Limburg heeft één lid na verkoop van zijn bos het groepscertificaat verlaten; de plaats werd
ingenomen door een nieuw lid dat een deel van dit bos verworven heeft.
De grootste FSC-bosbeheerder blijft uiteraard het ANB. Eind 2017 beheerde ANB 13.564 ha FSCgecertificeerd bos.

Vijf leden van bosgroep Houtland (West-Vlaanderen) verkregen het FSC-certificaat

Bij de openbare besturen tellen we bij de leden 16 steden en gemeenten, 4 OCMW’s, 7 kerkfabrieken
en 3 provincies.
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Aanbod FSC-gelabeld hout
In 2017 werd in de Vlaamse FSC-bossen 89.718m³ hout gekapt en verkocht. Een kleine 87.000m³
daarvan werd via Natuurinvest vermarkt voor diverse openbare besturen en het ANB.
Twee derden van het FSC-hout werd door het ANB op de markt gebracht. Slechts 583m³ werd door
private eigenaars verkocht; de rest door openbare besturen.
Sinds 2006, het begin van het FSC-groepscertificaat, is het volume aangeboden FSC-hout in stijgende
lijn tot 2012. Sindsdien wordt jaarlijks 90.000 tot 100.000 m³ FSC-hout verkocht in Vlaanderen.

Het leeuwendeel van het FSC-hout is traditioneel afkomstig uit het oosten van Vlaanderen. De
verhouding naaldhout (58%) tegenover loofhout (42%) is de afgelopen jaren nagenoeg constant
gebleven.
De boomsoorten grove den (26%), Corsicaanse den (24%) en beuk (19%) blijven ook in 2017 samen
ruim 2/3 van het totale gekapte volume voor hun rekening nemen. Zomereik, Amerikaanse eik en
populier nemen respectievelijk 6, 8 en 5 procent van het verkocht volume in. Alle overige boomsoorten
nemen de resterende 12% van het verkocht volume voor hun rekening.

4

Verkocht FSC hout 2017 (89.718 m³)
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Kwaliteitscontroles
Boscertificering staat of valt met degelijke kwaliteitscontroles. In een groepscertificeringsysteem
vinden er zowel interne als externe audits plaats. Tijdens audits worden de leden en hun bosbeheer in
de ruime zin (ecologische aspecten, sociale aspecten, arbeidswelzijn & veiligheid, wettelijkheid,…) en
uiteraard ook de FSC-eisen uitgebreid gescreend. Interne audits worden uitgevoerd door ANB, externe
audits worden uitgevoerd door een onafhankelijk, door FSC geaccrediteerde organisatie (Control
Union Certification).
In 2017 werden er 23 bossen/beheerders gescreend tijdens een interne audit, plus 2 intredeaudits
(audits bij kandidaat- leden). Van de intredeaudits werden er geen bossen/beheerders niet
weerhouden voor certificering.
Tijdens de jaarlijkse externe audit werd de groepsstructuur en -organisatie doorgelicht en werden
tussen 13 en 22 februari 2017 tevens 17 bossen door de auditeurs van Control Union uitgebreid
gescreend.
Bij geen enkele audit werden grove tekortkomingen vastgesteld.

Interne audit bij oud zaadbestand Koekelareden in Koekelarebos
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Info:
danny.maddelein@vlaanderen.be
0479/67.95.73
www.natuurenbos.be/Beleid&Wetgeving/Natuurgebruik/Hout
www.houtverkopen.be/fsc-boscertificering
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