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Uw bedrijf en FSC

FSC,

dat merk je!

Bossen zijn belangrijk. Voor het hout dat ze opleveren. Maar ook voor
het behoud van biodiversiteit en het vastleggen van grote hoeveelheden
CO2. En voor de honderden miljoenen mensen die van bos afhankelijk
zijn. Bossen verdwijnen echter met een gemiddelde van 13 miljoen ha
per jaar. Ofwel vier keer de oppervlakte van Nederland. Ontbossing
draagt wereldwijd voor twintig procent bij aan het broeikaseffect.

U hebt er alle belang bij dat bossen blijven
bestaan. Daarom is het goed stil te staan
bij een succesvol initiatief om dat voortbestaan te verzekeren.

FSC international

FSC, de Forest Stewardship Council
(Raad voor Goed Bosbeheer) is een internationale organisatie, opgericht in
1993, die verantwoord bosbeheer stimuleert.
FSC is succesvol:
- FSC is de enige organisatie met een
onafhankelijk standaard- en certificeringsysteem dat wereldwijd toepasbaar is voor alle soorten bossen en
plantages.
- FSC wordt als enig keurmerksysteem
gesteund door alle grote milieu- en
ontwikkelingsorganisaties in de wereld
en het (internationale) bedrijfsleven

Robert Giesberts, wethouder Openbare Ruimte in Utrecht:
“Utrecht is een voorloper in het gebruik van FSC-hout. In de nieuwbouwwijk Leidsche
Rijn staat FSC-hout als eis in de aanbestedingen. In het programma van eisen voor de
bouw van het nieuwe Stadskantoor, voor alle Utrechtse ambtenaren, is FSC-hout
voorgeschreven. Utrecht heeft in het collegeprogramma opgenomen dat het duurzaam inkopen wil bevorderen en dat duurzaamheid een belangrijke factor is bij aanbestedingen.”

- Door FSC worden de verschillende
belangen - milieu, mens en economie evenwichtig afgewogen.
- FSC biedt een praktische oplossing
voor bedrijven om invulling te geven
aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.
FSC groeit
Aanvankelijk leunde FSC op een paar bedrijven die hun nek durfden uitsteken. Inmiddels heeft FSC een onstuimige groei
doorgemaakt. De cijfers spreken voor zich
(stand van zaken december 2008):
• Wereldwijd is ruim 100 miljoen hectare
bos in meer dan tachtig landen FSCgecertificeerd
• Meer dan 10.000 bedrijven wereldwijd
hebben het zogenaamde chain-ofcustody certificaat. Onder deze bedrijven zijn meer dan 750 Nederlandse
• Het marktaandeel van FSC in Nederland bedraagt 18% (2007)
• Wereldwijd vertegenwoordigt de markt
in FSC-producten ruim 20 miljard US
Dollar

Hoe

werkt FSC?
WWF - Canon / Edward Parker

De kern van het werk van FSC is zorgen dat bossen, zowel tropische als
niet-tropische, goed worden beheerd. Daarnaast maakt FSC het hout
herkenbaar voor de eindgebruiker. Deze kan er zeker van zijn dat het
uit deze goed beheerde bossen komt, doordat het hout door de hele
handelsketen wordt gevolgd. Het instrument dat FSC hiervoor gebruikt
is certificering, zowel van het bosbeheer als van de handelsketen.

Dat certificeren doet FSC niet zelf. Dat
gebeurt door een van de negentien onafhankelijke organisaties die daarvoor zijn
geaccrediteerd.

• De houtkap is minder dan de bijgroei
in de herstelperiode.
• Houtkap langs waterlopen en op steile
hellingen is niet toegestaan.

• Een gezonde bedrijfsvoering, gericht
op continuïteit, stimuleert de lokale
bevolking tot het behouden van het
bos.

Certificering van het bosbeheer
Voor certificering van het bosbeheer is
een beheerplan nodig dat voldoet aan de
FSC-regels. Die regels zijn per land vastgelegd in een zogenaamde nationale
standaard. Deze heeft de tien FSC-principes (zie volgende pagina) als basis en
komt tot stand na overleg met alle belanghebbenden in een land, waaronder
milieuorganisaties, boseigenaren en vakbonden. Onafhankelijke instanties controleren niet alleen of het papieren beheerplan in orde is, maar trekken ook het bos
in om te beoordelen of een boseigenaar
zich aan het plan houdt. Daarbij wordt
uitvoerig gesproken met zoveel mogelijk
betrokkenen (stakeholders).

Mensen
• De rechten van inheemse volken worden gerespecteerd en vastgelegd.
• Bosarbeiders genieten goede arbeidsomstandigheden wat betreft werktijden, loon, veiligheid en training.
• Bosbeheer levert veel directe en indirecte werkgelegenheid op in regio’s die
tot de armste ter wereld behoren.

Certificering van de handelsketen
(Chain of Custody; CoC)
CoC-certificering betekent dat alle bedrijven in de handelsketen, van zagerij tot
fabrikant van eindproducten en aannemer, de stroom FSC-gecertificeerde
houtproducten apart houden van de overige producten, zowel administratief als
in de praktijk. Een bedrijf dat dit proces
aantoonbaar goed beheerst, krijgt van
een onafhankelijke certificeerder een
FSC-certificaat met een uniek CoC-nummer. Door deze aanpak is de eindgebruiker verzekerd van een goede herkomst
van FSC-hout of papier. Een overzicht van
alle FSC-gecertificeerde bedrijven is te
vinden op: www.fsc-info.org

Economie
• Een FSC-gecertificeerd bedrijf biedt
werkgelegenheid en levert inkomsten
op. Het versterkt daarmee de lokale
economie.

Goed bosbeheer bestaat volgens FSC uit
een balans tussen het natuurbelang, sociale aspecten en economische belangen.

Eric Jan Schipper, manager externe betrekkingen bij Intergamma:

Natuur
• Bossen met grote natuurwaarden worden gespaard.
• Na de houtkap krijgt het bos de kans
zich te herstellen.

“Wij willen onze klanten zekerheid bieden over de herkomst van het hout en houtproducten die wij verkopen. FSC is het enige keurmerk dat daaraan voldoet. FSC is onafhankelijk, werkt internationaal, is transparant en wordt wereldwijd geaccepteerd
door consumenten- en milieuorganisaties. Een grotere zekerheid dan dat kunnen wij
niet bieden.”

tien principes
3	De formele en traditionele rechten
van de lokale inheemse bevolking op
land en hulpbronnen worden erkend
en gerespecteerd.
4 	Het sociale en economische welzijn
van de bosarbeiders en lokale gemeenschappen wordt met het bosbeheer ook op de lange termijn in
stand gehouden of verbeterd.

J.C.M. Oomen

1	Het bosbeheer voldoet aan de geldende nationale en internationale
wetgeving, aan internationale verdragen en afspraken, en aan de principes en criteria van FSC.
2	Eigendoms- en gebruiksrechten ten
aanzien van land en bosproducten
zijn duidelijk gedefinieerd, vastgelegd en rechtsgeldig.

Dick van Haaster, voorzitter FNV Bouw
“FNV Bouw is lid van FSC. Niet alleen vanwege het maatschappelijke belang, maar
ook omdat duurzame bosbouw voor de werknemers in de houtsector van belang is en
omdat wij internationaal goede arbeidsomstandigheden en vakbondsrechten voor
werknemers voorstaan. Duurzame bosbouw zorgt er namelijk voor dat het bos behouden blijft en dus ook in de toekomst gebruikt kan worden voor houtkap. Dat is
goed voor de werkgelegenheid in de houtproductie. De ervaring leert dat het betrekken van lokale vakbonden bij duurzame bosbouw draagvlak creëert voor FSC. Daarom steunt FNV Bouw een project van Building and Woodworkers International, de
wereldwijde organisatie van bouw- en houtbonden, dat duurzame bosbouw in de
praktijk brengt.”

5	De producten en voorzieningen die
het bos biedt, worden zodanig efficiënt benut, dat de economische,
sociale en ecologische functies van
het bos ook op de lange termijn worden veiliggesteld.
6	De biodiversiteit, unieke ecosystemen en andere ecologische en landschappelijke waarden van het bosge-

van goed bosbeheer
teiten worden regelmatig getoetst,
evenals de sociale en ecologische
effecten hiervan.
9 	Bosbeheer in bossen met een hoge
natuur- of cultuurwaarde wordt met
extra zorg uitgevoerd, waarbij kenmerkende eigenschappen worden
behouden en versterkt.
10	Bosplantages moeten eveneens vol-

gens de principes 1 tot en met 9 worden beheerd. Bosplantages kunnen
dienen als aanvulling op de
houtoogst uit natuurlijke bossen
waarmee bovendien de
(exploitatie)druk op natuurlijke bossen afneemt. Het behoud en herstel
van natuurlijke bossen dient tegelijkertijd te worden bevorderd.

Jan Oomen

bied worden in stand gehouden en
beschermd.
7	Er wordt een beheerplan opgesteld
en toegepast. In het beheerplan, dat
steeds wordt geactualiseerd, staan
lange termijn doelen en middelen
duidelijk omschreven.
8	De toestand van het bos, de oogst, de
handelsketen en managementactivi-

Groeiende

vraag en aanbod
De naamsbekendheid van FSC onder de Nederlandse bevolking is 69%.
Daarmee is FSC het bekendste keurmerk voor hout en papier. Het
marktaandeel van FSC-gecertificeerd hout in Nederland is gegroeid
van 4% in 1999 tot 18% in 2007. De prognose is dat deze groei de
komende jaren doorzet.

Retail
In de detailhandel zijn de doe-het-zelfmarkt en de tuinmeubelensector de
grootste verkopers van FSC-producten.
Ketens als Gamma, Karwei, Praxis, Formido, Tuincentrum Overvecht, Leen Bakker, Vroom & Dreesmann en Kwantum
verkopen FSC-gecertificeerde producten.
De inzet van de sector leidt tot een steeds
groter aanbod.

Bouw
Steeds meer woningcorporaties, ontwikkelaars, gemeenten, waterschappen en
andere overheden passen FSC-hout toe.
Voor iedere toepassing in de bouw bestaan geschikte houtsoorten met het
FSC-keurmerk.
Papier
Ook papier is volop verkrijgbaar met het
FSC-keurmerk. Er is voldoende aanbod
en de vraag neemt toe. Veel banken gebruiken inmiddels FSC-gecertificeerd
papier. Rabobank, ABN Amro en ING lopen hierbij voorop. Ook NS, TNT, Oxfam
Novib en de Goede Doelen loterijen zijn
overgestapt op FSC-papier.

Vincent Lokin, directeur Facilities Rabobank Nederland:
“Als betrokken bank die maatschappelijk verantwoord ondernemen belangrijk vindt,
is de keuze voor FSC-papier een logische. Het FSC-keurmerk geeft zekerheid over de
herkomst van de grondstoffen van het papier. Dat FSC kan rekenen op brede steun
van bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties gaf voor ons de doorslag in het
keuzeproces.”

Stora Enso

FSC international

In Nederland zijn meer dan 1750 verschillende producten verkrijgbaar van FSCgecertificeerde houtsoorten. Voor al het
hout, en een groot deel van de papiertoepassingen, bestaan alternatieven met FSCkeurmerk. Het merendeel van de houtproducten vindt zijn bestemming in de doehet-zelfsector, de grond-, weg- en waterbouw en de woning- en utiliteitsbouw. Het
papier wordt met name toegepast door
banken en grote kantoororganisaties.

uw bedrijf en FSC
U wilt aan de slag met FSC?
Hieronder vermelden we de
belangrijkste mogelijkheden:
certificeren, deelnemer worden
van FSC Nederland of een

Martien Kromwijk, voorzitter Raad van Bestuur Woningcorporatie
Woonbron:
“Het toepassen van FSC-hout kost bijna geen extra inspanning. Het enige wat het
vraagt is de intentie en wil om hout in te kopen langs de lijnen die er al liggen. De
meerkosten zijn marginaal of onbeduidend. Maar als je het doet, heeft dat een enorm
positief effect op de natuur en op de lokale gemeenschappen die leven van verantwoorde bosbouw. Zo simpel is het en ingewikkelder moet je het ook niet willen maken.”

convenant.

Certificeren
Om te beginnen kunt u ervoor kiezen producten aan te bieden met een FSC- keurmerk. Daarvoor is het nodig dat uw bedrijf
wordt gecertificeerd, waarmee het deel
wordt van de FSC-handelsketen (Chain of
Custody). FSC laat het certificeren over
aan onafhankelijke instanties. Een compleet overzicht van de certificeerders vindt
u op www.fscnl.org/certificeerders. Mocht
u vragen hebben over certificering dan
helpen deze organisaties u graag op weg.

concrete projecten de komende jaren met
FSC-hout of –papier worden uitgevoerd.
Het project is ambitieus én realistisch.
Het convenant is een stimulans voor de
certificering van bossen: de vraag creëert
het aanbod. FSC Nederland verzorgt de
publiciteit voor het convenant en begeleidt en adviseert de convenantpartner.

Deelnemerschap
Bedrijven die een stap verder willen gaan
en FSC actief willen promoten, kunnen
deelnemer worden van FSC Nederland.
Deelnemers van FSC Nederland hebben
direct toegang tot een groot netwerk van
aangesloten bedrijven. Zij kunnen meedoen aan communicatie-activiteiten als
de publiekscampagnes, business-tobusiness activiteiten, of gebruik maken
van de diensten van de FSC-makelaar, die
vraag en aanbod van FSC-gecertificeerd
hout en papier bij elkaar brengt.

FSC Nederland: Het platform voor
bedrijven die FSC steunen
FSC Nederland bestaat sinds 1999 en is
een platform van bedrijven voor bedrijven,
dat samenwerkt met milieuorganisaties,
ontwikkelingsorganisaties en andere
maatschappelijke organisaties. Dus voor
alle partijen die zich bij FSC betrokken
voelen. De stichting bevordert verantwoord
bosbeheer door het vergroten van het
marktaandeel van FSC-hout en houtproducten in Nederland. FSC Nederland is bij
uitstek een netwerkorganisatie: de deelnemers doen steeds nieuwe contacten,
ideeën en inzichten op.

Convenant
Ten slotte kunnen grote opdrachtgevers
in bijvoorbeeld de bouw of papiersector
convenantpartner worden. In een convenant legt een opdrachtgever vast welke

Voor meer informatie over deelnemerschap
van FSC Nederland of een convenant belt u
met FSC Nederland: (030) 276 7220.

Organisatie
De ruim 200 deelnemers van FSC Nederland (december 2008) zijn bedrijven en

organisaties die zich actief inzetten om de
doelstelling van FSC Nederland te realiseren: het bevorderen van goed bosbeheer wereldwijd, door het vergroten van
het marktaandeel FSC-gecertificeerd
hout in Nederland. Het uitvoerend bureau
van de stichting FSC Nederland is gevestigd in Utrecht en bestaat uit een directeur en zes bureaumedewerkers.
Activiteiten
FSC Nederland promoot goed bosbeheer
en producten die uit deze bossen afkomstig zijn, zowel richting publiek als richting
professionele eindgebruikers. De organisatie brengt vraag en aanbod van FSC-producten bij elkaar, zowel nationaal als internationaal, bijvoorbeeld met behulp van
de FSC-makelaar.
FSC Nederland beheert een databank van
FSC-producten (de Leveranciersgids), het
meest complete overzicht van FSC-producten in Nederland. FSC-gecertificeerde
bedrijven kunnen hun producten aanmelden via www.fscnl.org.
FSC Nederland participeert in nationale
en internationale netwerken, waardoor
deelnemers op de hoogte blijven van de
jongste ontwikkelingen.

