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Inleiding 

 
Onder de vorm van een beknopte update wordt jaarlijks een stand van zaken weergegeven aangaande 
FSC®-boscertificering onder het ANB-groepscertificaat in Vlaanderen. Cijfers over oppervlakte FSC-bos, 
volumes verkocht FSC-hout en een situering van de Vlaamse FSC-bosbeheerders worden zo eenvoudig 
gepresenteerd.  
 
Tevens wordt een overzicht gegeven van de voornaamste opmerkingen die bij de interne en externe 
audits naar boven gekomen zijn. 
 
 

FSC-Groepscertificaat ANB 

 
In 2018 kon de nieuwe interne auditeur voor het FSC-groepscertificaat volop werken aan de toetreding 
van nieuwe leden en nieuwe bossen bij bestaande leden. Tal van intakegesprekken en audits werden 
hiervoor toen reeds uitgevoerd. In 2019 konden deze dossiers afgerond worden en werden deze 
nieuwe leden toegelaten tot het groepscertificaat. Daarnaast werden gedurende het jaar nog een 
aantal nieuwe dossiers opgestart. In totaal werd in 2019 2.614 ha bos bijkomend gecertificeerd. 
 

 

Provinciaal domein De Maere te Torhout (West-Vlaanderen), nieuw FSC-bos 
 
Vlaanderen telde eind 2019 een areaal van 26.471 ha FSC-gecertificeerd bos via het groepscertificaat 
van het Agentschap voor Natuur en Bos. 
 

Provincie opp (ha) procentueel 

Limburg 9.893 37.3 

Antwerpen 5.161 19.4 

Oost-Vlaanderen 2.010 7,5 

West-Vlaanderen 3.884 13,9 

Vlaams-Brabant 5.523 20.9 

Totaal 26.471 100 
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Limburg blijft in absolute oppervlakte de belangrijkste provincie met FSC-bosareaal. De toename van 
het gecertificeerde areaal situeert zich dit jaar vooral in de provincies Antwerpen en West-Vlaanderen. 
 
Eind 2019 ging de heer Roel Vanhaeren, eindverantwoordelijke voor het groepscertificaat, met 
pensioen. Hij werd vervangen door de heer Filiep Cardoen. 
 
 

Leden FSC-groep 

 
De FSC-groep groeide aan met 54 nieuwe bossen. Hiervan zijn er 27 eigendom van nieuwe leden (19 
private en 8 openbare bosbeheerders/eigenaars). Twee private eigenaars hebben in 2019 helaas het 
groepscertificaat verlaten. 
 
Het ANB beheert 79 natuurdomeinen die FSC-gecertificeerd zijn. Samen nemen die 16.336 ha in. 
Openbare besturen beheren 81 domeinen, samen goed voor 9.073 ha. De private boseigenaars tellen 
79 leden en zijn goed voor 1.063 ha FSC-gecertificeerd bos onder het groepscertificaat. 
 
In totaal hebben we nu 135 leden, 80 private eigenaars en 55 openbare. De private eigenaars zijn – 

op één eigenaar na – allemaal aangesloten via een bosgroep of studiebureau. Bosgroep Limburg 

vertegenwoordigt 64 leden. Bij de openbare leden tellen we 12 ANB-regio’s, 3 provincies, 22 

gemeenten en 15 andere besturen (OCMW, kerkfabriek, drinkwatermaatschappij, universiteit, 

bisdom). 

 

 

Maaibeheer open plek in provinciaal domein Nieuwenhoven (Sint-Truiden, Limburg) 
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Aanbod FSC-gelabeld hout 

 
In 2019 werd in de Vlaamse FSC-bossen 58.000 m³ hout gekapt. 55.000 m³ daarvan werd via 
Natuurinvest vermarkt voor diverse openbare besturen en het ANB. Private eigenaars verkochten bijna 
2.000 m³. 
De houtverkoop 2019 was significant lager dan de voorgaande jaren en dit geldt zowel voor ANB als 
voor andere besturen. In private bossen werd meer FSC-hout geoogst, een gevolg van de flinke 
toename van de gecertificeerde oppervlakte privébos vorig jaar. 
 
ANB verkocht 43.000 m³ hout in 2019, ongeveer evenveel als in 2018 maar veel minder dan de jaren 
voordien (ongeveer 60.000 m³). Openbare besturen waren goed voor een verkoop van 15.000 m³, de 
helft tot twee derden minder dan de voorgaande jaren. Door de lage houtprijzen door het overaanbod 
aan hout door de vele kappingen omwille van de letterzetter werden heel wat loten op de openbare 
verkopen ingehouden.  
 
Sinds 2006, het begin van het FSC-groepscertificaat, is het volume aangeboden FSC-hout in stijgende 
lijn gegaan tot 2012. Sindsdien wordt - tot 2018 - jaarlijks 90.000 tot 100.000 m³ FSC-hout verkocht in 
Vlaanderen. Dit volume is in 2019 met een derde gezakt.  
 
Het leeuwendeel van het FSC-hout is traditioneel afkomstig uit het oosten van Vlaanderen. Twee 
derden daarvan betreft naaldhout. 
 
Grove den, Corsicaanse den (elk 13.000 m³) en beuk (7.500 m³) blijven ook in 2019 de meest verkochte 

soorten, ook al werd de helft minder hout verkocht. Voor alle soorten wordt een gelijkaardige daling 

in verkocht volume genoteerd. Uitzondering is de fijnspar waar een verviervoudiging van de verkoop 

optrad (2.000 m³). Lork en Douglas bleven ongeveer gelijk in kapquantum (resp. 3.000 en 2.000 m³). 

Noodkappingen als gevolg van aantasting van de letterzetter of vitaliteitsproblemen spelen hier dus 

een duidelijke rol. 
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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 werden uitgevoerd door de interne 
auditeur van ANB; externe audits werden uitgevoerd door de firma Control Union Certification, een 
onafhankelijke, door FSC geaccrediteerde organisatie. De externe audit vond dit jaar plaats begin 
oktober. 
 
In 2019 werden er elf interne audits uitgevoerd. In totaal werden een 13-tal Minor-opmerkingen 
gemaakt die binnen het jaar dienen geremedieerd te worden. 
 
Tijdens de jaarlijkse externe audit werd de groepsstructuur en -organisatie doorgelicht en werden 
tussen 1 en 11 oktober een 15-tal bossen door de auditeur van Control Union uitgebreid gescreend. 
Dit jaar waren dit vooral private bossen (Arendonk, Mol-Postel, Zuid-Limburg, Brugge) en bossen van 
openbare besturen. Bij deze audit werden zeven minor opmerkingen geformuleerd. 
 

 
Zoals bekend worden bij een audit 
verschillende soorten opmerkingen 
geformuleerd. Observaties zijn 
aandachtspunten die bij een volgende audit 
opnieuw bekeken worden. Minor-
opmerkingen dienen binnen het jaar 
geremedieerd te worden (en worden dus 
opgevolgd). Een Major-opmerking dient 
binnen de drie maanden opgelost te worden. 
Bij geen enkele audit werden grove 
tekortkomingen vastgesteld (geen Major). Er 
werd dan ook geen enkel lid uitgesloten dit 
jaar. 

 
 
 
Bij de audits werden bij de leden volgende zaken opgemerkt : 

- Update beheerplan lijkt nodig (observatie omdat nieuw beheerplan maken veel tijd vergt en 
omdat de omzetting van bosbeheerplannen naar natuurbeheerplannen de komende jaren zal 
gebeuren); 

- Vaste, in de grond verankerde, hoogzitten dienen ofwel vergund te zijn ofwel afgebroken te 
worden; 

- Toegankelijkheidsregeling op te maken of aan te passen (zie ook update beheerplan); 
- EHBO-koffer met vervallen producten; 
- Niet-gelabelde producten in loods aanwezig; 
- Exploitatieverslagen dienen voorhanden te zijn; 
- Groenstorten aanpakken; 
- Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s) voorzien in bestek indien men 

aanbesteding voorziet; 
- Unieke FSC-code bos en vermelding “FSC100%” in catalogus of op factuur voorzien bij 

houtverkoop uit FSC-bos (ook bij brandhoutverkoop); 
- Grenzen van het bos duidelijk maken op het terrein zodat onterechte inname van bosgebied 

vermeden kan worden; 
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- Logogebruik FSC dient vooraf voorgelegd te worden om verkeerde toepassingen te vermijden. 
Tekst of ontwerp dient bezorgd te worden aan de interne auditeur die dit aan het 
certificeringsorgaan voorlegt en normaal krijgt men binnen de 24 uur een reactie; 

- Schriftelijke procedure nodig voor omgaan met klachten; 
- Gebruik bio-afbreekbare olie voorzien; 
- Veiligheid - Kettingzaag dient in orde te zijn (ontbreken kettingvanger in dit specifiek geval); 
- Jaarlijks leden bevragen over wijziging oppervlakte eigendom, kappingen, glyfosaatgebruik,… 
- Opmaak nieuw beheerplan tijdig starten indien huidig plan stilaan ten einde loopt. 

 
 

Vooruitblik 2020 

 
Tijdens de externe audit werd de werking van het groepscertificaat doorgelicht en werden ook enkele 
afspraken gemaakt over de werking van het groepscertificaat ANB. 
Gelet op het feit dat natuurbeheerplannen om de zes jaar geëvalueerd worden en desgevallend 
bijgesteld worden, werd beslist om nieuw aangekochte percelen horend bij een bepaald domein 
onmiddellijk te certificeren. Hiertoe zal dus geen voorafgaande audit meer nodig zijn. Deze aanpak zal 
het probleem oplossen dat zich soms stelde bij loten bestaande uit FSC hout en niet FSC hout (die 
mogen niet als FSC-hout verkocht worden). Er zal natuurlijk wel op toegezien worden dat deze percelen 
bij de update van het natuurbeheerplan effectief opgenomen worden in het plan. In de praktijk zal de 
interne auditeur bij de jaarlijkse oproep naar cijfers rond ontbossing FSC-terrein en houtverkoop uit 
FSC-bos ook de nieuw aangekochte percelen opvragen. 
 
In 2019 werd het openbaar onderzoek gevoerd naar de invoering van een FSC-standaard voor België 
(nu werken wij met een “Vlaamse” standaard opgemaakt door de externe auditeur voor ons ANB-
groepscertificaat). Verwachting is dat deze standaard in 2020 goedgekeurd wordt door FSC 
internationaal en dan onze standaard zal vervangen. Dit zal waarschijnlijk slechts kleine wijzigingen 
veroorzaken in onze werking. 
 
Ook de standaard voor FSC-groepscertificering werd in 2019 herbekeken en ook hierover loopt een 
openbaar onderzoek. Of dit reeds in 2020 zal leiden naar een aanpassing van de standaard is nog 
onduidelijk maar op eerste zicht zal dit ook weinig wijzigingen aan onze werking impliceren. 
 
Tenslotte werd binnen ANB eind 2019 een nieuwe herstructurering bij Terreinbeheer doorgevoerd 
waardoor het aantal regio’s verminderd werd. In 2020 zullen deze FSC-bossen binnen het 
groepscertificaat herverdeeld worden. 
 
 
 
 
 
 

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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