Open brief aan de Belgische boseigenaars en -beheerders

Mevrouw, mijnheer,

Betreft: Certificering van duurzaam bosbeheer

De Belgische Houtconfederatie (die vooral de ondernemingen in de bosuitbating, zagerij en houthandel
vertegenwoordigt), Fedustria (die vooral de ondernemingen van de tweede houtverwerking, houtinvoer
en de meubelindustrie vertegenwoordigt), Indufed (die vooral de ondernemingen van pulp- en
papierproductie vertegenwoordigt) en Febhel (die de ondernemingen van energiehout
vertegenwoordigt) slaan de handen in elkaar met de bedoeling u te informeren over de evolutie van de
houtmarkt, in het bijzonder met betrekking tot PEFC- en FSC-gecertificeerd hout.
De PEFC- en FSC-labels garanderen aan de consument dat het hout of de houtproducten die op de
markt worden gebracht, afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen. Hoewel de Belgische bossen
over het algemeen duurzaam beheerd worden en voldoen aan de criteria van milieuvriendelijk beheer,
maatschappelijk verantwoord en economisch leefbaar, is het van essentieel belang om deze duurzame
herkomst aan de consument zwart op wit te kunnen garanderen.
Doordat de houtmarkt sterk internationaal geworden is, zijn de PEFC- en FSC-labels zelfs een noodzaak
geworden om het hout uit uw bossen te kunnen valoriseren. Immers, veel internationale publieke
sectoren eisen een certificering bij de aankoop van hout of houtproducten. De vraag naar energiehout
dat gecertificeerd en duurzaam is neemt toe, en wordt zelfs door bepaalde wetgevingen opgelegd. Ook
bij papier en houten plaatmateriaal worden gecertificeerde producten gevraagd, terwijl houthandelaars
en consumenten steeds vaker naar gecertificeerd hout vragen.
Vandaag leidt het verkopen van niet-gecertificeerd hout onvermijdelijk tot marktverlies en dus tot een
inkrimping van de afzetmogelijkheden voor uw hout!
Om de afzetmogelijkheden van uw hout zo groot mogelijk te houden in alle schakels van de
houtsector en om uw plaats op de internationale markten naar de toekomst toe te verzekeren,

moedigen de federaties en vele van hun leden (zie de logo’s hieronder) u aan om de door u
beheerde bossen te laten certificeren.
Heeft u daarover vragen of heeft u meer informatie nodig? Wij staan klaar om u te helpen.
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Contact :
- Belgische Houtconfederatie, tel : 02/219.27.43, e-mail : contact@houtconfederatie.be
- Fedustria, tel : 02/528.58.61, e-mail : filip.de.jaeger@fedustria.be
- Indufed : tel : 02/542.61.20, e-mail : thomas.davreux@indufed.be
- Febhel : tel : 0477/60.00.57, e-mail : info@febhel.be

Voor meer informatie over boscertificering :

PEFC : tel : 02/223 44 21; e-mail : info@pefc.be
FSC : tel : 016/394718; e-mail : info@fsc.be

Bedrijven die lid zijn van de federaties en die zich bij deze brief aansluiten:
Belwood Amel, BKSI Packing, Burgo Group, CCBois, Centribois-Decroix, Cohout, Cras
Woodgroup, Dapsens-Soyer, Demunster Zagerij, Depro Profiles, De Terck Bois, D’Hondt
Interieur, Durwood, Erda, Fruytier Scierie, Gaume Bois, Hoffmann Trade, Holzindustrie Pauls &
Barthel Pauls Söhne, Holzhandel Johnen, Hotec - Erlin, Houtbuigerij Desmet, Houthandel De
Spiegelaere, Houtmagazijn Verdonckt, Hubert Bois, Huet et Simon Bois, Industrie du Bois
Vielsalm (IBV), IDE Wood, International Wood Trade (IWT), Janssens & Janssens Hout, Kempa
Deuren, Kewlox, Laminated Timber Solutions, Lebrun Bois, Marc Goossens (Goossens Hout),
Mathy by Bols, Mery Bois, Pauls Saint-Vith – Pauls Timber, PGS Group, Sapin, Sappi, Scierie
Mahy, Scidus, Sotexbois, Structure Wood, Thys Hout, Unilin, Xwood, Yvon Collard.

