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Introductie  

Deze gids geeft een overzicht over de principe van FSC chain of custody (CoC) certificering en de 

eisen zoals ze zijn opgesteld door de Forest Stewardship CouncilTM (FSCTM). Het heeft als doel om 

bedrijven te helpen die certificering overwegen, maar voor iedereen die wil weten hoe het FSC 

systeem in de praktijk werkt kan het nuttig zijn. 

Als U FSC CoC gecertificeerd wilt worden, bevelen wij U ook onze gratis toolkit aan en onze gids 

"Bereid U voor op FSC chain of custody certificering”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Een gratis bron van informatie 

NEPCon heeft een “open source” beleid aangenomen om te delen wat we 

ontwikkeld hebben als dit kan helpen bij het realiseren van duurzaamheid. Dit 

werk is gepubliceerd onder Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0 

Unported license.  

U kunt het gratis gebruiken, verspreiden en verder ontwikkelen voor uw eigen 

doeleinden, onder de volgende voorwaarden: 

 U dient NEPCon de credits te geven en een zichtbare link te plaatsen naar 

onze website www.nepcon.net. 

 U dient uw werk te delen op gelijke voorwaarden en duidelijk te refereren 

aan de licentievoorwaarden. 

Uw vragen, opmerkingen en suggesties voor verbetering zijn van harte welkom op 

info@nepcon.net. 

  

 

 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


 
 

 

  

1: Wat is FSC chain of custody certificering? 

FSC chain of custody (CoC) certificering is gebaseerd op onafhankelijke, onpartijdige certificatie aan 

de hand van standaarden ontwikkeld door FSC. Het doel van FSC CoC certificering is om de 

geloofwaardigheid van het FSC systeem te vergroten door de stroom van gecertificeerd materiaal in 

de toeleveringsketen te controleren. 

U heeft FSC CoC certificering nodig om producten met een FSC claim, labels of andere trademarks 

business to business te kunnen verkopen en promoten. Certificering is relevant voor de meeste 

bedrijven in de houttoeleveringsketen, inclusief bijvoorbeeld verwerkende bedrijven, handelaren, 

drukkers en bouwbedrijven.  

Indien uw klant de eindconsument is, heeft U geen certificering nodig om FSC eindproducten te in- en 

verkopen. U dient alleen een FSC licentieovereenkomst aan te gaan om ze te mogen promoten.  

FSC gecertificeerde bosbedrijven zijn toegewijd aan het zorgen voor het leven in het bos, goede 

werkomstandigheden voor bosarbeiders en respect voor lokale gemeenschappen. CoC 

gecertificeerde bedrijven vormen een cruciale link naar de eindconsument. Door het aanbieden van 

gecertificeerde producten, geeft U uw klanten de keuze voor verantwoorde producten en U 

ondersteund duurzaam beheerde bossen wereldwijd.  
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2: Wie doet wat in het FSC systeem? 

De Forest Stewardship Council (FSC) is een internationale Non Gouvermentele Organisatie (NGO). 

FSC beheert en ontwikkeld standaarden voor certificering van goed bosbeheer en daaraan 

gerelateerde chain of custody standaarden. FSC is een succesvol internationaal certificeringssysteem 

voor eco-labelling van hout- en papierproducten, met een hoge mate van marktpenetratie en 

herkenning door consumenten wereldwijd. 

De rol van FSC is om regels en beleid te ontwikkelen en te onderhouden. FSC geeft geen certificaten 

uit en doet geen audits. 

Wie geeft de certificaten uit?  
 

FSC certificerende instanties (CI’s) geven FSC certificaten uit voor bosbeheerbedrijven en/of 

organisaties in de toeleveringsketen op basis van grondige evaluaties van het voldoen van het bedrijf 

aan de relevant FSC. Om certificering te onderhouden moet een organisatie regelmatig audits 

ondergaan die uitgevoerd worden door een FSC CI. Leer meer over het proces in sectie 6. 

Wie controleert de certificerende instanties? 

Om de geloofwaardigheid van systeem te beschermen, werkt FSC samen met Accreditation Services 

International (ASI) die fungeert als overkoepelende keuringsinstantie. ASI accrediteert (keurt) de CI’s. 

ASI voert ook regelmatig audits uit bij CI’s, om toezicht te houden op de kwaliteit van hun audits en 

rapporten.  

De organigram op de volgende pagina laat de belangrijkste spelers en hun rol in het FSC systeem 

zien. 

  



 
 

 

 

 

Ondersteuning en ontwikkeling: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Practische uitvoering van het systeem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 1. Het FSC systeem – de belangrijkste spelers en hun rollen 

 

 

Forest Stewardship Council (FSC) 

Internationale lidmaatschapsorganisatie die FSC’s standaarden en beleid ontwikkelt in een 

multi-stakeholder proces. Een General Assembly wordt elke drie jaar gehouden, waar de 

toekomstige ontwikkeling van het systeem wordt uitgezet. FSC heeft een driekamersysteem 

zodat belangengroepen uit de milieu, sociale en economische kamer evenveel invloed hebben. 

FSC bewaart ook het evenwicht in de invloeden van Noord en Zuid. 

 

 

ASI 

Ziet toe op de 

uitvoering van de 

FSC certificerende 

instanties. 

FSC certificerende 

instanties 

Voeren FSC-audits bij 

bedrijven. Uitgeven en 

intrekken van 

certificaten.  

Gecertificeerde 

organisaties 

Voldoen aan de regels 

van FSC en ondergaan 

jaarlijkse audit. Brengen 

FSC producten op de 

markt. 

  

 FSC-International 

  Heeft centrale functies zoals management, 

ontwikkeling van wereldwijde standaarden 

en beleid en communicatie.  

 FSC Nationale Kantoren 

  Ontwikkelen nationale FSC 

bosbeheerstandaarden en creëren 

bewustzijn over het merk FSC. 
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3: De belangrijkste eisen van FSC chain of custody certificering 

Een FSC CoC gecertificeerde organisatie moet het beheer hebben over de stroom van gecertificeerd 

materiaal door de processen heen, vanaf inkoop tot opslag en productie tot de uiteindelijke verkoop 

van FSC producten. 

Om gecertificeerd te worden, dient U chain of custody procedures opgezet te hebben. De procedures 

moeten alle stappen beschrijven die U neemt om het FSC materiaal te beheren. U dient ook bepaalde 

documenten op te zetten en een kwalitatieve bewaking van uw CoC systeem. 

Hieraan toegevoegd, dient U een beleid voor veiligheid en gezondheid in te voeren en persoon aan te 

wijzen die hiervoor verantwoordelijk is.  

FSC CoC certificering vereist ook dat U zich houdt aan de basisprincipes van ethisch gedrag, zoals 

beschreven in FSC's "Policy for Association". Deze bevat onder andere maatschappelijke zaken als 

werkomgeving en de vrijheid van vereniging. Ook dient uw Organisatie niet verbonden te zijn met 

onacceptabele bosactiviteiten zoals illegale kap. 

   



 
 

 

Belangrijkste standaarden 

  

In de FSC Chain of Custody Standaard (FSC-STD-40-004) staan de belangrijkste eisen voor CoC 

gecertificeerde organisaties. De Standaard beschrijft systemen en procedures die nodig zijn om een 

effectieve controle over het gecertificeerde materiaal in al uw processen zeker te stellen: productie, 

opslag, transport, inkoop en verkoop. 

De belangrijkste eisen van de CoC Standaard behandelt drie belangrijke aspecten: 

 Documentatie van ingekochte materialen. 

 Interne tracking van gecertificeerde materialen. 

 Procedures voor het registreren van de inkoop en verkoop van gecertificeerde materialen en 

producten. 

Alleen bepaalde secties van de standaard zijn op U van toepassing, afhankelijk van de scope van uw 

certificering. Deel IV behandelt speciale gevallen zoals uitbesteding van FSC processen.  

De FSC Trademark Standaard (FSC-STD-50-001) reguleert het gebruik van de FSC labels, zowel on-

product als off-product. Het is relevant voor de overgrote meerderheid van de CoC certificaathouders. 

De FSC Policy for Association (FSC-POL-01-004) vereist dat U zicht houdt aan de kernwaarden van 

FSC als U zicht met FSC verbindt op enige manier, bijvoorbeeld door het verkrijgen van een FSC 

certificaat. Hierin staan de voorwaarden waaronder FSC het recht heeft om zich te onttrekken aan een 

relatie met een organisatie. 

De FSC Product classificeringsstandaard (FSC-40-004a) classificeert alle producten die onder FSC 

certificering kunnen vallen. U dient deze standaard te volgen als U uw FSC Productgroepenschema 

opstelt. 

 
Andere standaarden en beleid kunnen van toepassing zijn, afhankelijk van de reikwijdte van uw 

certificaat. Bijvoorbeeld, speciale standaarden zijn van toepassing indien U: 

 Niet-FSC gecertificeerd materiaal mengt in FSC producten.  FSC Controlled Wood 

Standard (FSC-STD-40-005). 

 Recycled materiaal gebruikt als input voor FSC producten  FSC Sourcing Reclaimed 

Standard (FSC-STD-40-007). 

 Meerdere locaties onder een FSC CoC multi-site certificaat wilt beheren FSC CoC Multi-

Site Certificering Standard (FSC-STD-40-003). 

 Een FSC CoC groep wilt certificeren  FSC CoC Groepscertificering (FSC-POL-40-002).  

Voor certificering, dient U procedures op te zetten die alle relevante eisen behandelt. U dient ook alle 

relevante medewerkers te trainen. Dit wordt gecontroleerd gedurende de eerste FSC chain of custody 

assessment. 
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4: Het kiezen van een chain of custody systeem 

De FSC CoC regels geven U de keuze tussen drie algemene chain of custody systemen, elk horende 

bij verschillende typen organisaties en processen. Normaalgesproken kiest U een systeem, maar 

sommige certificaathouders moeten verschillende systemen toepassen op verschillende 

productgroepen. De drie systemen zijn: 

1. Het transfersysteem 

2. Het percentagesysteem 

3. Het kredietsysteem  

Het transfersysteem  

Het transfersysteem biedt de simpelste manier om te zorgen voor chain of custody. Dit systeem eist 

dat het FSC gecertificeerde materiaal wordt gescheiden van het niet-gecertificeerde materiaal tijdens 

alle fases van het productie- en verkoopproces – waaronder opslag, behandelen en verwerken. Het 

transfersysteem wordt vaak gebruikt in drukkerijen, omdat het gescheiden houden van gecertificeerd 

en niet-gecertificeerd papier relatief simpel is. 

Als de productie of aanvoer van ruw grondstoffen het moeilijk of duur maakt om fysieke scheiding van 

gecertificeerd materiaal te realiseren, kunt U er ook voor kiezen om een van de beide systemen 

hieronder genoemd te implementeren. Onder bepaalde voorwaarden staan deze systemen menging 

toe van FSC gecertificeerd en niet-gecertificeerd materiaal in opslag en productie. 

Het percentagesysteem 

Het percentagesysteem is een goede optie voor bedrijven die samengestelde producten verwerken. 

Voor zulke producten is het berekenen van de inhoud van gecertificeerd materiaal in een 

productgroep relatief eenvoudig. Onder dit systeem wordt het percentage van FSC-gecertificeerde 

input materiaal in het product of productlijn wordt berekend en een overeenkomstige claim wordt 

gebruikt. Het percentagesysteem wordt onder andere vaak door meubelmakers gebruikt. 

Het kredietsysteem  

Het kredietsysteem wordt vooral gebruikt voor primaire en secundaire verwerkers met een klein aantal 

gecertificeerde productgroepen. Het systeem werkt met een "FSC kredietrekening " waar "FSC 

krediet" wordt toegevoegd aan "de rekening" wanneer FSC-gecertificeerde ruwe grondstoffen worden 

gekocht. Omgekeerd wordt er “FSC krediet” afgetrokken wanneer U FSC producten produceert en 

onder een FSC-claim verkoopt. Een zagerij is een voorbeeld van een type bedrijf dat vaak een 

kredietsysteem gebruikt. 



 
 

 

Gebruik van Controlled Wood 

Indien U kiest voor het kredietsysteem of het percentagesysteem zult U niet-FSC gecertificeerd 

materiaal mengen in uw FSC producten. Daarom dient U er zeker van te zijn dat al het niet-FSC 

gecertificeerde materiaal gecontroleerd is. Dit houdt in dat er een minimaal risico is op materiaal uit 

onacceptabele bronnen zoals kapconcessies waar illegaal gekapt wordt of gebieden waar de rechten 

van de inheemse bevolking worden geschonden.  

U dient een systeem op te zetten voor de inkoop van gecontroleerd hout. U kunt FSC Controlled 

Wood (CW) kopen op twee manieren: 

1. De makkelijkste oplossing is om gecontroleerd hout te kopen van een organisatie met een 

gecombineerd FSC CoC/CW certificaat. Zij bieden normaalgesproken FSC producten aan en 

producten met een FSC CW claim. In de praktijk is dit vaak de enige manier om aan 

gecontroleerd materiaal te komen – tenzij U hout direct uit het bos koopt. 

2. Indien U CW direct koopt van niet-FSC gecertificeerde bossen, dient U zelf de controle te 

voeren. Opmerking: U dient de herkomst van al het inkomende materiaal kunnen traceren tot 

aan het bos en U dient een risicoanalyse uit te voeren over het hout dat U inkoopt. Afhankelijk 

van de risico-evaluatie, zijn verificatie bezoeken in geselecteerde bosgebieden in sommige 

gevallen vereist. 

De eisen voor het inkopen van FSC CW worden beschreven in een aparte standaard: FSC-STD-40-

005.  

 

  



 
 

11 

 

 

5: Type en scope van het certificaat 

Voordat U deelneemt aan FSC certificering, dient U keuzes te maken over de scope van uw 

certificaat: Moet het certificaat gaan over alle locaties van uw organisaties en al uw producten? 

Worden sommige delen van de gecertificeerde productie uitbesteed? Wilt U producten verkopen met 

een FSC Controlled Wood claim, naast uw FSC gecertificeerde producten? 

De uiteindelijke keuze wordt normaalgesproken gemaakt in overleg met een certificerende instantie, 

die U kan informeren over de mogelijkheden en het afwegen van de voor en nadelen in verband met 

uw specifieke situatie. 

FSC biedt speciale oplossingen voor organisaties die speciale uitdagingen hebben door hun grootte 

of hun complexiteit. Hier volgen de belangrijkste opties: 

Gecombineerde CoC/Controlled Wood certificering 

U kunt overwegen om uw CoC certificering te combineren met Controlled Wood (CW) certificering. Dit 

is relevant indien U:  

 Toegang heeft tot gecontroleerde grondstoffen, en  

 Als slechts een gedeelte van uw producten verkocht kan worden als FSC gecertificeerd. 

Dit stelt u in staat om niet-gecertificeerde producten te verkopen met een CW claim als ze onder uw 

CoC/CW certificaat vallen. Op de huidige markt kan het moeilijk genoeg zijn om aan voldoende 

toevoer van FSC materiaal te komen om daarmee te voldoen aan de groeiende vraag naar FSC 

producten. Als dit uw situatie is, kan het combineren van uw CoC certificaat met CW een significant 

voordeel bieden.  

Kopers van Controlled Wood zijn normaalgesproken FSC gecertificeerd en ze gebruiken CW 

materiaal als input in hun FSC Mix productie. Door in zee te gaan met dergelijke kopers, kunt U 

waardevolle relaties opbouwen die later een kopende partij kan worden wanneer U uw FSC productie 

kunt uitbreiden.  

Echter, er zijn niet veel mogelijkheden om uw FSC CW producten te promoten. Het is bijvoorbeeld 

niet mogelijk om de producten te labelen. 

Multi-site certificering 

Dit is relevant als uw organisatie groot of complex is met veel locaties om te certificeren. Onder een 

multi-site certificaat zorgt uw organisatie zelf voor interne audits, wat er toe leidt dat alle vestigingen 

minder geaudit hoeven te worden door een externe partij. Er zijn eisen aangaande interne opbouw 

van capaciteit (training) en voor specifieke interne auditprocedures. 

Multi-site certificering reduceert de externe kosten van certificering terwijl de interne administratie en 

het gebruik van FSC trademark gebruik hierdoor gefaciliteerd wordt. 



 
 

 

Groepscertificering 

Dir is relevant als uw organisatie relatief klein is en als U de last van certificering wilt dragen met 

anderen. Groepscertificering is het meest eenvoudig als de groep ongeveer gelijk is wat betreft scope 

van het certificaat, inclusief de FSC claims voor input en output. Bijvoorbeeld een groep drukkerijen 

kan gezamenlijk een certificaat krijgen. 
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6: Het certificeringsproces 

Het certificeringsproces kan variëren afhankelijk van uw organisatie, het type en de scope van het 

certificaat en de certificerende instanties. 

 

Hier beneden vindt U een overzicht van een typisch proces zoals dat bij NEPCon plaats vindt: 

 

Scope van uw certificaat: Wij helpen U bij het identificeren van de 
relevante scope van uw certificaat. Zodra U ons voorstel heeft 
geaccepteerd, wijzen wij U een NEPCon contactpersoon toe voor uw 
organisatie en U ontvangt een welkomstpakker inclusief FSC 
documenten en NEPCon handleidingen.  
 

 

Uw voorbereiding 
U maakt een chain of custody handboek en de bijbehorende 
documentatie. Alle werknemers moeten getraind worden om op de 
hoogte te zijn van hun rol en taken. U kunt meer informatie vinden in 
NEPCon’s handleiding "Voorbereiding op FSC Chain of Custody 
certificering". 
 

 

De evaluatie 
De evaluatie bevat normaalgesproken een bezoek aan uw 
organisatie. De auditor onderzoekt uw documenten, bekijkt de 
faciliteiten en interviewt uw medewerkers *.  
 
 

 

Evaluatierapport 
Het rapport beschrijft de auditresultaten, inclusief het voldoen aan de 
FSC eisen. Alles wat niet overeenkomst wordt duidelijk beschreven. 
Een senior expert bekijkt het rapport en uiteindelijk krijgt U ook de 
gelegenheid om het rapport te beoordelen. 
 

 

Uw certificaat  
Als het eindrapport certificering aanbeveelt wordt uw FSC chain of 
custody certificaat uitgereikt.  
 

 

*Als uw bedrijf niet fysiek in het bezit is van de gecertificeerde producten, kan de evaluatie uitgevoerd 

worden zonder een on-site bezoek. 

  



 
 

 

7: Een on-site audit  
 

De duur en het programma van een FSC audit hangen af van de grootte van uw organisatie, de 

geografische locatie van de vestigingen die onder de scope van het certificaat vallen en de scope en 

de technische complexiteit van het certificaat. 

Vaak wordt een audit binnen een dag gehouden. Beneden volgt een overzicht van een typische 

jaarlijkse audit met een simpel CoC systeem en een locatie. De evaluatie volgt eenzelfde agenda. 

A. Openingsbijeenkomst (ongeveer 30 minuten) 

Deelnemers: De certificeringscoördinator van uw organisatie, vertegenwoordiging van het management en een 

NEPCon auditor.  

De auditor presenteert het auditprogramma, vat het 

rapport van vorig jaar samen en presenteert de focus 

van de audit van dit jaar. Open non-conformiteiten zijn 

altijd een focusgebied. Hieraan toegevoegd vertelt de 

auditor nog over de verwachte veranderingen in het 

FSC systeem.  

U beschrijft op welke manier U de afwijkingen heeft 

gecorrigeerd. U kunt ook beschrijven welke mogelijke 

andere veranderingen hebben plaats gevonden die effect hebben op uw certificering. 

NB: Tijdens de eerste assessment zal de openingsbijeenkomst meer gericht zijn op uw organisatie. U 

zult worden gevraagd uw beleid en uw CoC systeem te presenteren. Uw auditor zal de basisfeiten 

rondom certificering behandelen en algemene vragen stellen over uw CoC systeem. 

 

B. Bezoek aan locatie en interviews (2-4 uur) 

Deelnemers: de certificeringscoördinator van uw 

organisatie, relevante werknemers en de NEPCon-

auditor, 

De auditor bezoekt de faciliteiten die een rol spelen in 

uw CoC systeem. Dit omvat onder andere de productie, 

opslag, verkoop en marketing. De auditor zal normaalgesproken vragen om een demonstratie van de 

elektronische en fysieke systemen en hoe ze voldoen aan de standaard.  

U zult gevraagd worden om te laten zien hoe U gecertificeerd van niet gecertificeerd materiaal 

gescheiden kunt houden en hoe U omgaat met FSC claims op facturen en leveringsdocumenten.  

Voor elke centrale functie, zal onze auditor een of meerdere interviews houden met werknemers die 

verantwoordelijk zijn voor specifieke onderdelen van uw CoC systeem. 
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C. De eigen tijd van de auditor (30 minuten) 

Gedurende de audit neemt onze auditor notities van zijn 

observaties. Deze vormen de basis voor het 

certificeringsrappoer.  

De auditor plant vaak tijd in om zijn notities te 

verzamelen en samen te vatten voor de 

sluitingsbijeenkomst. Dit stelt de auditor in de 

gelegenheid om tot goed gefundeerde conclusies te 

komen voordat de voorlopige bevindingen met U gedeeld worden. 

 

D. Sluitingsbijeenkomst (30 minuten) 

Deelnemers: De certificeringscoördinator van uw organisatie, vertegenwoordiging van het 

management en de NEPCon-auditor.  

Onze auditor presenteert de voorlopige bevindingen van 

de audit, inclusief de sterktes en zwaktes die hij aantrof 

in uw systeem.  

Elke mogelijk gevonden afwijking wordt gepresenteerd. 

Uw vragen hierover worden besproken en direct 

toegelicht. 



 
 

 

8: Hoe om te gaan met non-conformiteiten  

Het FSC controlesysteem kan worden gekarakteriseerd als streng maar rechtvaardig. Striktheid is 

noodzakelijk om de geloofwaardigheid van het systeem te waarborgen, maar de gecertificeerde 

organisatie heeft de kans om afwijkingen te corrigeren voor het certificaat wordt ingetrokken of 

geschorst. NB: het actief voorkomen van afwijkingen loont normaalgesproken wel, vergeleken met de 

kosten in tijd en geld van het aanpakken van de afwijkingen. 

De rol van de auditor 

De auditor zoekt naar bewijs van het voldoen aan de FSC eisen. Indien U niet in staat bent om dat 

bewijs te overleggen, of als de auditor bewijs voor een afwijking heeft opgemerkt, is het de taak van 

de auditor om een non-conformiteit te noteren en U te vragen deze binnen gestelde tijd op te lossen. 

FSC vereist dat het werk van de auditor met veel zorg wordt gemonitord. Deze verplichte garantie 

voor kwaliteit is er vaak op gericht of afwijkingen wel worden gerapporteerd in overeenstemming met 

de FSC accreditatie-eisen (FSC-STD-20-001 en FSC-STD-20-011). 

Classificatie van non-conformiteiten 

Non-conformiteiten (NC) worden geclassificeerd als "minor" of "major" in op basis van hun zwaarte. 

Minor NC’s worden automatisch geüpgraded naar major als ze niet binnen de aangegeven tijdlijn 

worden geadresseerd. Ontbrekende of gebrekkige follow-up ten aanzijn van een major NC binnen de 

deadline resulteert in een schorsing van het certificaat met een opzegtermijn van 30 dagen. De 

aanwezigheid van 5 of meer major NCR tijdens een audit wordt beschouwd als een storing in het CoC 

systeem en kan leiden tot onmiddellijke opschorting van het certificaat. 

Deadlines voor follow-up Non-Conformiteiten 

De deadline voor follow-up is normaalgesproken een jaar voor kleine afwijkingen, minor NC. Het 

voldoende aanpakken van een minor NC wordt geverifieerd gedurende uw volgende jaarlijkse audit. 

De deadline voor follow-up van een grote afwijking, een major NC is korter - normaalgesproken 3 

maanden en in sommige gevallen zelfs minder. Daarom brengt een major NC extra kosten met zich 

mee om daarmee de additionele audit en het bijbehorende non-conformity-rapport te dekken. 

Observaties 

Uw auditor zal ook een oogje houden op potentiële probleemgebieden en deze noteren als 

"observaties" in het certificeringsrapport. Observaties zijn zwaktes in het systeem die een risico 

vormen op toekomstige NC’s. U hoeft formeel geen maatregelen te laten volgen op observaties, maar 

wij bevelen U dit wel aan, om uw systeem te verbeteren en toekomstige NC’s te voorkomen. 

Het hoe en waarom van een NC 

Aan het einde van de audit, zal uw auditor U informeren over enige afwijkingen die zijn geconstateerd 

tijdens de audit en hij zal er hierbij voor zorgen dat de achterliggende redenen worden uitgelegd. 

Daarnaast zullen alle NC’s en observaties worden genoemd in een evaluatierapport dat volgt op elke 

audit. Elke afwijking wordt duidelijk geclassificeerd als "minor" of "major" met een specifieke deadline 

om deze te hebben gecorrigeerd.  
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9: Vertrouwelijkheid 

FSC auditors hebben toegang tot gevoelige informatie over gecertificeerde organisaties, zoals 

opbrengst en handelspartners. FSC auditor zijn gebonden door strikte vertrouwelijkheidseisen en de 

certificerende instanties zijn verplicht alle documenten vertrouwelijk te behandelen. 

Echter, sommige basisinformatie wordt gepubliceerd op de FSC database http://info.fsc.org/. FSC 

maakt de namen van certificaathouders bekend evenals de certificeringscode, de licentiecode en de 

scope van de certificering. Deze informatie wordt in de FSC database gezet door de certificerende 

instantie zodra uw FSC certificaat wordt uitgegeven. Het belangrijkste doel hiervan is dat het kopers in 

de gelegenheid stelt om te verifiëren dat de verkopende partij een geldig FSC certificaat heeft dat de 

relevant processen en producten onder zicht heeft. 

Indien U een gecombineerd FSC/CW certificaat heeft, dan dient een openbare samenvatting van uw 

CW risicoanalyse ook publiek beschikbaar gemaakt te worden via de FSC database. 

10: Trademarks  

FSC CoC certificering staat organisaties toe om de FSC trademarks te gebruiken waarmee ze hun 

toewijding aan duurzaam gebruik van ‘s werelds natuurlijke boshulpbronnen kunnen aantonen. FSC-

labelling van producten geeft een duidelijk signaal af aan de markt dat het op hout gebaseerde 

product verantwoord inkopen en productie ondersteund. 

Zodra U certificering heeft verkregen krijgt U ook toegang tot de drie FSC trademarks om 

gecertificeerde producten te labelen en uw bedrijf te promoten en zijn gecertificeerde producten: 

 

   
 

1. Het FSC logo 
2. De woorden 'Forest Stewardship Council' 
3. De afkorting 'FSC'. 

 

 

U zult toegang krijgen tot het FSC portaal  https://trademarkportal.fsc.org/portal/login.php waar U 

snel en gemakkelijk on-product en promotionele labels kunt genereren die automatisch uw unieke 

FSC licentiecode bevatten.  

NB: FSC certificerende instanties moeten goedkeuring geven van het logo en labelgebruik van de 

certificaathouders vóór publicatie of on-product labelling.  

http://info.fsc.org/
https://trademarkportal.fsc.org/portal/login.php


 
 

 

Annex 1: Relevante certificeringstandaarden 

De standaarden zoals hier beneden opgesomd zijn die, die het vaakst van toepassing zijn voor FSC 

CoC certificaathouders. Extra standaarden en beleidsstukken kunnen voor U van toepassing zijn. Dit 

hangt af van de opzet van uw bedrijf, bepaalde voorwaarden en de reikwijdte van uw certificaat.  

Voor actuele versies van alle standaarden, beleidsstukken en directives (richtlijnen), kunt U kijken op 

FSC’s website. 

Standaarden bevatten verplichte, normatieve eisen voor certificaathouders. 

Directives bevatten een aantal zogenoemde advice notes (adviesnota’s). Een directive hangt samen 

met een bepaalde standaard. In essentie is de rol van de advice notes is om de bestaande eisen uit 

de standaard en uit te breiden of te interpreteren. U dient ze te volgen om te voldoen aan de eisen 

voor certificering. 

Certificeringsstandaard Beschrijving 

FSC Chain of Custody Standaard  
(FSC-STD-40-004) 

 
Relevant voor alle chain of custody certificaathouders. Omvat 
inkoop, productie, opslag, verkoop, labelling en promotie van 
gecertificeerde producten. 

FSC Chain of Custody Directive  
(FSC-DIR-40-004)                 

 
Verplichtte richtlijn over de FSC CoC Standaard FSC-STD-40-
004. 

FSC Trademark Standaard 
(FSC-TMK-50-001) 

 
Relevant voor alle CoC gecertificeerde organisaties die gebruik 
willen maken van de FSC trademarks voor productlabelling en 
marketing. 

FSC Controlled Wood Standaard 
(FSC-STD-40-005) 

 
Relevant voor organisaties die niet-FSC gecertificeerde 
hout/papieren producten die gebruikt zullen worden voor FSC 
productie. De standaard noemt de eisen om te garanderen dat 
het niet-gecertificeerde materiaal van acceptabele herkomst is. 

FSC Controlled Wood Directive 
(FSC-DIR-40-005) 

 
Verplichte richtlijnen bij de FSC CW Standaard voor 
bedrijfsevaluatie FSC-STD-40-005. 

FSC Reclaimed materials Standaard 
(FSC-STD-40-007) 
 

 
Relevant als de organisatie gerecycled materiaal inkoopt voor 
de FSC productie. 

FSC Multi-site Standaard 
(FSC-STD-40-003) 

 
Multi-site certificering is relevant als de organisatie groot of 
complex is met meerdere vestigingen die gecertificeerd moeten 
worden. 

FSC CoC Group Certificering Standaard 
(FSC-POL-40-002)  

 
FSC groepscertificering is een geschikte optie voor kleinere 
organisaties. 
 

 
FSC CoC Project Certificering Standaard 
(FSC-STD-40-006) 
 

 
FSC projectcertificering is van toepassing voor bouwprojecten. 
 
 
 

 

https://ic.fsc.org/policies.338.htm


 
 

19 

 

 

 

 

 

 

About NEPCon 

NEPCon is een internationaal opererende, non-profit 

organisatie die werkt aan het stimuleren van het verantwoord 

gebruik van natuurlijke hulpbronnen en duurzame 

leefomstandigheden wereldwijd. 

Door certificering en innovatieve projecten helpen wij andere 

organisaties om deel te worden van een oplossing waarmee 

we enkele van ’s werelds grootste uitdagingen, inclusief 

wereldwijde ontbossing, klimaatverandering en verlies van 

biodiversiteit willen aanpakken. 

NEPCon beheert het Rainforest Alliance's 

boscertificeringsprogramma in Europa, Rusland, Turkije en 

Israël. We bieden onze FSC beoordelingen aan onder de 

FSC accreditatie van Rainforest Alliance. 
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