FSC- en PEFC-certificering

FSC- en PEFC-certificering via Kiwa: bescherm de bossen, laat zien hoeveel waarde u hecht aan duurzaamheid en
profiteer van nieuwe bedrijfskansen.
Produceert of gebruikt u producten op houtbasis en wilt u laten zien dat u duurzaam bosbeheer een warm hart toedraagt? Dan kan
een FSC- of PEFC-certificering u helpen – ongeacht de branche waarin u actief bent. Beide certificeringen garanderen dat
producten het resultaat zijn van duurzaam bosbeheer. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om houtproducten voor de verpakkingsindustrie,
papier voor uitgeverijen of verpakkingen voor de detailhandel. Welke keuze u maakt, hangt af van de herkomst van uw materialen.
De labels FSC (Forest Stewardship Council) en PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) laten zien dat u
zich inzet voor de ondersteuning van de leefomgeving van planten en dieren en tonen aan klanten en partners dat u veel waarde
hecht aan duurzaamheid.
Duurzame bosbouw kan gunstig zijn voor zowel lokale gemeenschappen als het milieu: het bos wordt in stand gehouden, terwijl aan
mensen werk en inkomen wordt geboden. Zowel FSC als PEFC richten zich hierop en bieden u de mogelijkheid om aan klanten,
partners en andere belanghebbenden te laten zien dat mens en milieu voor uw onderneming een prioriteit zijn. Dit biedt nieuwe
kansen en versterkt uw concurrentiepositie, wat uiteindelijk leidt tot meer winst.

Wat u moet weten
FSC en PEFC zijn geschikt voor alle organisaties die materialen op houtbasis produceren of gebruiken in hun eigen producten.
Steeds meer boseigenaren kiezen voor certificering om aan te tonen dat hun werkwijze duurzaam is. Beide regelingen dragen ertoe
bij dat internationale doelstellingen, zoals de houtverordening van de EU, worden gehaald.

FSC
FSC-beginselen en -criteria zijn wereldwijd van toepassing op alle bossen: gematigde, tropische en boreale bossen, natuurlijke
bossen en plantages. Individuele landen of regio's kunnen de beginselen en criteria als uitgangspunt nemen voor het opstellen van
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eigen nationale normen. Accreditation Services International (ASI) is een dochteronderneming van FSC en houdt toezicht op de
accreditatieactiviteiten.
FSC richt zich op:
Bescherming van de waterkwaliteit
Verbod op zeer gevaarlijke chemische stoffen
Beperking van de houtkap ter bescherming van de ecologie van bossen
Bescherming van bossen met een hoge natuurbeschermingswaarde
Voorkoming van verlies van natuurlijke bosarealen
Bescherming van gewoonterechten van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen
Democratisch en transparant bestuur

PEFC
PEFC is een overkoepelende organisatie die nationale standaarden erkent, bijvoorbeeld de Britse Woodland Assurance Standard
of het Amerikaanse Sustainable Forestry Initiative (SFI). PEFC is 's werelds grootste boscertificeringssysteem en onderschrijft
nationale certificeringssystemen. Meer dan 260 miljoen hectare bos zijn PEFC-gecertificeerd en deze bossen leveren aan 16.000
Chain of Custody-gecertificeerde bedrijven wereldwijd.
PEFC richt zich op:
Instandhouding of verbetering van de biodiversiteit
Identificatie, bescherming en/of instandhouding van ecologisch belangrijke bosgebieden
Verbod op de herbestemming van bosgebieden
Verbod op het gebruik van de meest gevaarlijke chemische stoffen en GGO's, en minimalisering van het gebruik van
pesticiden
Bescherming van de rechten en het welzijn van medewerkers en stimulering van de lokale werkgelegenheid
Erkenning van de Verklaring van de Verenigde Naties over de rechten van inheemse volkeren en van het ILO-Verdrag
Eerbiediging van eigendoms-, pacht- en gewoonterecht, en van traditionele rechten
Naleving van de geldende wetgeving

Certificering via Kiwa
Consumenten en zakelijke klanten willen zeker weten dat de producten die ze kopen gemaakt zijn zonder schadelijke gevolgen voor
het bos. FSC- en PEFC-certificaten helpen om dit te garanderen.
Door samen te werken met Kiwa kunt u door middel van FSC en PEFC de herkomst van uw producten traceren en benoemen dat
ze zijn gemaakt van duurzame materialen. Zo komt u tegemoet aan de eisen van klanten, wat ook weer leidt tot nieuwe kansen.

Pluspunten en voordelen
Krijg toegang tot nieuwe markten – Consumenten, overheden en retailers vragen om gecertificeerde producten; met FSC of
PEFC kunt u nieuwe markten aanboren.
Toon uw steun voor duurzaamheid – Gebruik de logo's om te laten zien dat het door u gebruikte hout en andere bosproducten
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uit duurzaam beheerde bossen afkomstig zijn.
Bescherm het milieu – Ondersteun duurzame bosbouwpraktijken, waardoor bossen behouden blijven en lokale
gemeenschappen worden beschermd.
Voldoe aan de wetgeving – Certificering en etikettering kunnen ervoor zorgen dat u voldoet aan de nationale en internationale
regelgeving.
Profiteer van concurrentievoordelen – Onderscheid u van de concurrentie door uw inzet voor duurzaamheid te tonen.
Beheer uw toeleveringsketen op verantwoorde wijze – Traceer materialen tot aan de bron en laat klanten zien dat u investeert
in verantwoord ketenbeheer.
Beperk uw risico's – Door ervoor te zorgen dat uw uit de bossen afkomstige materialen duurzaam zijn, kunt u het risico op
klachten of juridische stappen beperken.
Behaal rendement op uw investering – Uit een WWF-studie is gebleken dat de financiële voordelen van FSC vaak tegen de
kosten opwegen.
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