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Inleiding 

In deze standaard worden de eisen uiteengezet voor FSC Chain of Custody (CoC) certificering 
van projecten. In deze standaard wordt een project gedefinieerd als de productie of renovatie 
van een bouw- of weg- en waterbouwproject (bijv. een kantoorgebouw, een 
appartementencomplex, evenementeninfrastructuur zoals een concertpodium, een stand 
voor een beurs, een houten brug), individuele kunst- of decoratieve objecten (bijv. 
standbeelden), of transportvoertuigen (bijv. zeeschepen) geheel of ten dele gemaakt van 
materialen afkomstig uit bos. Andere artikelen of producten die niet binnen deze definitie 
vallen kunnen in aanmerking komen voor project certificering na specifieke goedkeuring door 
FSC International. 

Een certificaat wordt verstrekt aan de entiteit die verantwoordelijk is voor het beheer van het 
project, die in deze standaard ‘de organisatie’ wordt genoemd. De organisatie kan ervoor 
kiezen alleen gecertificeerd te worden voor de duur van één project, of de certificering te 
behouden voor doorlopende certificering van meerdere projecten. Alle projecten die door de 
organisatie beheerd worden overeenkomstig de eisen van deze standaard kunnen geclaimd, 
gelabeld en gepromoot worden als FSC-gecertificeerd. 

Op basis van het aandeel van FSC-gecertificeerde materialen dat gebruikt wordt, kunnen de 
volgende claims gemaakt worden op projecten overeenkomstig deze standaard: 

a) Volledige projectcertificering.   
b) FSC-claims op specifieke componenten van een project.   
c) Percentageclaims.  

Deze standaard bevat verscheidene mogelijkheden voor de certificering van organisaties van 
elke omvang die projecten beheren, van kleine tot grote entiteiten, alsmede een brede 
variëteit aan projecttypes (bijv. één houten boot of een groot gebouwencomplex), en biedt 
een consistente, internationale basis voor claims met betrekking tot de inkoop van 
bosmaterialen/-producten. 

 
Versiegeschiedenis 

V1-0: Eerste versie, goedgekeurd door het Bestuur van FSC International op de 45e 
vergadering, in juni 2006. 

V2-0: De versie in dit document werd goedgekeurd door het Bestuur van FSC International 
op de 81e vergadering, in augustus 2019. 
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A Doel 

Het doel van deze standaard is de minimum eisen te benoemen voor de certificering van 
organisaties die projecten beheren, om aan te tonen dat alle of een omschreven deel van de 
bosmaterialen die in projecten gebruikt worden afkomstig zijn uit goed beheerde bossen, 
gecontroleerde bronnen, teruggewonnen materialen of een mix daarvan, en dat alle 
bijbehorende claims juist en accuraat zijn.  

B Scope 

De organisatie: 

Deze standaard is van toepassing op organisaties die projecten beheren die bosmaterialen/-
producten gebruiken en die ze willen promoten en claimen als FSC-gecertificeerd. 
Organisaties die gecertificeerd zijn volgens deze standaard kunnen projectverklaringen 
uitgeven om hun projecten aan te merken als FSC-gecertificeerd. Deze standaard kan door 
een individuele organisatie worden toegepast voor een individueel project, maar hij kan ook 
gecombineerd worden met de standaard FSC-STD-40-003 waardoor hij kan worden toegepast 
op deelnemende vestigingen/bedrijven van groeps- en multi-site-certificaten die meerdere 
projecten beheren. De organisatie kan ervoor kiezen om alleen gecertificeerd te worden voor 
de duur van het project (eenmalige certificering) of de certificering te behouden voor het 
beheer van meerdere projecten (doorlopende certificering, die elke 5 jaar vernieuwd kan 
worden, waardoor de organisatie meerdere projecten kan beheren).  

Het project: 

Deze standaard is van toepassing op de productie of de renovatie van bouw- of weg- en 
waterbouwprojecten (bijv. een kantoorgebouw, een appartementencomplex, 
evenementeninfrastructuur zoals een concertpodium, een stand voor een beurs, een houten 
brug), individuele kunst- of decoratieve objecten (bijv. standbeelden), of transportvoertuigen 
(bijv. zeeschepen) geheel of ten dele gemaakt van materialen afkomstig uit bos. Andere 
artikelen of producten die niet binnen deze definitie vallen kunnen in aanmerking komen voor 
projectcertificering na specifieke goedkeuring door FSC International. Een project wordt als 
afgerond aangemerkt en kan gecertificeerd worden als er geen verandering meer nodig is aan 
de bosmaterialen vóór het bedoelde eindgebruik. Deze standaard is niet van toepassing op 
losse productie batches voor de vervaardiging van producten gemaakt van bosmaterialen 
(bijv. een oplage van een boek, een partij FSC-gecertificeerde meubels geproduceerd volgens 
de wensen van de opdrachtgever) die gecertificeerd dienen te worden volgens FSC-STD-40-
004. Materialen voor het project kunnen worden ingekocht door zowel de organisatie als 
projectleden. 

De onderaannemers: 

Bedrijven of individuen (bijv. timmermannen) die op maat gemaakt FSC-gecertificeerd 
materiaal of producten kopen, produceren en/of installeren, speciaal bestemd voor het 
project, dienen binnen de scope van het certificaat te worden opgenomen als projectleden. 
Dit gaat om projectleden die al dan niet op de projectlocatie werkzaam zijn. De projectleden 
die niet FSC-gecertificeerd zijn, zullen extra gemonitord worden door de organisatie en er 
kunnen steekproefsgewijs audits worden uitgevoerd door de certificeerder. Aannemers die 
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geen bosmaterialen kopen, produceren en/of installeren (zoals elektriciens, loodgieters etc.) 
hoeven niet geclassificeerd te worden als projectleden. 

NB: Het concept ‘deelnemende vestigingen’ volgens FSC-STD-40-003 verschilt van 
‘projectleden’ zoals gedefinieerd in deze standaard. In het kader van projectcertificering zijn 
deelnemende vestigingen entiteiten onder de scope van groeps- en multi-site CoC-certificaten 
die zich conformeren aan de eisen van deze standaard om FSC-gecertificeerde projecten te 
produceren, terwijl projectleden gecertificeerde of niet-gecertificeerde aannemers zijn onder 
de scope van een projectcertificaat.. 

Algemeen: 

Alle aspecten van deze standaard zijn normatief, inclusief de scope, ingangsdatum, 
referenties, voorwaarden, tabellen, kaders en bijlagen, tenzij anderszins vermeld. 

 
Afbeelding 1. Verschillen tussen individuele, groeps- en multi-sitecertificering. 
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SCENARIO C: Groeps- of multi-site certificaat dat meerdere entiteiten en meerdere projecten 
omvat. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C Ingangsdatum en geldigheidsduur 
 

Datum goedkeuring 

Publicatiedatum 

Ingangsdatum 

Overgangsperiode 

Geldigheidsduur 

7 augustus 2019 

1 november 2019 

1 februari 2020 

1 februari 2020–31 januari 2022 (2 jaar na ingangsdatum) 

Totdat deze wordt vervangen of ingetrokken 

 

   

 
Centraal Kantoor  

 

Van toepassing zijnde 
standaarden (zie Tabel 
A): 

Centraal Kantoor: 

FSC-STD-40-003 

 

Deelnemende locaties: 

FSC-STD-40-006 of 

FSC-STD-40-004 

 

Complementaire 
standaarden 
(overeenkomstig de scope 
gedefinieerd door de 
organisatie): 

FSC-STD-40-005 

FSC-STD-40-007 

FSC-STD-50-001 

 
 

   

 

 

 

 
Project  

Project 

 

Project 

 

Project 

Deelnemende 
Locatie A  
FSC-STD-40-004 

Deelnemende 
Locatie B 
FSC-STD-40-006 

Deelnemende 
Locatie C 
FSC-STD-40-006 

NB: De standaard FSC-STD-40-004 (zie Deelnemende Locatie A) is niet van 
toepassing op projectcertificering. Deze standaard wordt alleen in deze afbeelding 
genoemd ter illustratie van groeps- of multi-site certificaten die Deelnemende 
Locaties hebben die FSC-STD-40-004 of FSC-STD-40-006 standaarden toepassen. 

 
Meubels 

 
 Meubels 
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D Referenties 

De standaard FSC-STD-40-006 mag gecombineerd worden met andere standaarden van het 
normatief kader van FSC, afhankelijk van de scope van het certificaat van de organisatie, zoals 
gespecificeerd in Tabel A. De standaarden FSC-STD-40-004 en FSC-STD-40-06 kunnen niet 
gecombineerd worden bij projectcertificering. 
 
Voor niet-gedateerde verwijzingen is de laatste editie van het document waarnaar verwezen 
wordt (inclusief eventuele amendementen) van toepassing. 
 

Tabel A. FSC normatieve documenten die van toepassing zijn op projectcertificering    

FSC normatieve documenten van toepassing op projectcertificering 

FSC-STD-40-006 FSC Standard for Project Certification 

FSC-POL-01-004 Policy for the Association of Organizations with FSC  

Bijbehorende normatieve documenten (van toepassing afhankelijk van de scope van het 
certificaat) 

Activiteiten  Normatieve documenten die van toepassing zijn 

Groeps- en multi-site 
certificering 

FSC-STD-40-003 Chain of Custody certification of Group and Multi-site 

Inkoop van 
gecontroleerd hout 

FSC-STD-40-005 Requirements for Sourcing Controlled Wood 

FSC-DIR-40-005 FSC Directive on FSC Controlled Wood 

Inkoop van 
teruggewonnen 
materialen 

FSC-STD-40-007 FSC Standard for Use of Reclaimed Material in FSC 
Product Groups and FSC Certified Projects 

Gebruik van FSC-
keurmerk 

FSC-STD-50-001 Requirements for use of the FSC trademarks by 
Certificate Holders  

NB: FSC interpretaties van standaards (en andere documenten) zijn beschikbaar op de 
website van FSC (ic.fsc.org). 

 

Werkwoordsvormen om de bepalingen uit te drukken 

[Bewerkt overgenomen uit ISO/IEC Directives Part 2: Rules for the structure and drafting of 
International Standards]  
‘dient te’ (shall): geeft een eis aan die strikt moet worden nageleefd om aan de standaard te 
voldoen.  
‘wordt aangeraden’(should): geeft aan dat er verschillende mogelijkheden zijn waarvan er 
een wordt aanbevolen als bijzonder geschikt, zonder andere te noemen of uit te sluiten, of 
dat een bepaalde handelswijze de voorkeur heeft maar niet per se vereist is.  
‘mag’ (may): geeft aan dat een handelswijze toelaatbaar is binnen de grenzen van het 
document.  
‘kan’ (can): wordt gebruikt om uit te drukken dat iets mogelijk is, hetzij materieel, fysiek of 
causaal.  
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1. Administratieve eisen 

1.1 De organisatie dient de scope van zijn projectcertificaat te specificeren en up-to-date 
te houden, met vermelding van: 

a) FSC-standaarden die van toepassing zijn op de scope van het certificaat (bijv. 
FSC-STD-40-006, FSC-STD-40-003, FSC-STD-40-005, FSC-STD-40-007). 

b) Entiteiten opgenomen binnen de scope van een groeps- of multi-site 
certificaat als deelnemende vestigingen (indien van toepassing); 

c) Specificatie van de scope als: Eenmalig of doorlopend certificaat; 

d) Voor elk project onder de scope wordt gespecificeerd: 

i. projectnaam en beschrijving (bijv. commercieel gebouw, houten boot);  

ii. projectlocaties(s) met vermelding van de naam van de locatie of uniek 
identificatiekenmerk, en het adres; 

iii. type van de projectclaim: volledige projectcertificeringsclaim, claims op 
specifieke componenten van een project, of percentageclaims; 

iv. projectlid/-leden die al dan niet op de projectlocatie(s) werken, met 
vermelding van: de naam van elk projectlid, contactgegevens, 
beschrijving van zijn/haar betrokkenheid bij het project, FSC CoC 
certificaatcode (in het geval van FSC-gecertificeerde projectleden). 

NB: De informatie van de certificaatscope (m.u.v. de informatie over projectleden) 
wordt gepubliceerd op info.fsc.org. 

1.2 De organisatie en de deelnemende vestigingen die niet verbonden zijn door 
gemeenschappelijk eigenaarschap dienen zich te committeren aan de FSC-waarden 
zoals gedefinieerd in FSC-POL-01-004 door het ondertekenen van een verklaring. 

1.3 De organisatie dient zich in te zetten voor goede arbeidsomstandigheden. In elk geval 
dient de organisatie hiervoor een vertegenwoordiger aan te stellen, procedures vast 
te stellen en toe te passen die toereikend zijn voor omvang en complexiteit van de 
organisatie, en het personeel scholing te bieden over arbeidsomstandighedend 

NB: Andere certificeringen en handhaving van lokale wetgeving m.b.t. 
arbeidsomstandigheden die de elementen vereist in artikel 1.3 omvatten, mogen 
worden gebruikt als bewijs van naleving van deze eis (d.w.z. de organisatie mag 
worden beschouwd als een organisatie die automatisch voldoet aan artikel 1.3). 

1.4 De organisatie dient gedocumenteerde procedures of werkinstructies te leveren aan 
zijn niet-FSC-gecertificeerde projectleden en deelnemende locaties, passend bij hun 
omvang en complexiteit, om te zorgen dat zij voldoen aan alle van toepassing zijnde 
certificeringseisen, waaronder bepalingen om ervoor te zorgen dat de materialen 
onder de scope van projectcertificering niet gemengd worden met andere niet 
erkende materialen. 

1.5 De organisatie dient ervoor te zorgen dat betrokken personeel van de niet-FSC-
gecertificeerde projectleden en deelnemende vestigingen scholing ontvangen om 
ervoor te zorgen dat zij in staat zijn om de van toepassing zijnde certificeringseisen te 
implementeren. De scholing dient passend te zijn bij de omvang en complexiteit van 
de activiteiten van elk projectlid en elke deelnemende vestiging. 
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1.6 Documenten dienen minimaal vijf (5) jaar te worden bewaard.1 De organisatie dient 
een archief bij te houden van in elk geval de volgende documenten, die van toepassing 
zijn op de certificaatscope: procedures, informatie m.b.t. de projectscope zoals 
gespecificeerd in artikel 1.1, scholingsdocumenten, projecttekeningen en/of 
projectspecificaties (bestek), documenten waaruit de certificeerder kan opmaken dat 
er erkende inputs zijn gebruikt voor het project en dat de claims die op het project 
gemaakt worden correct zijn, facturen en/of leveringsdocumenten van voorraden, 
goedkeuringen voor keurmerkgebruik, klachten en, indien van toepassing, 
boekhouding m.b.t. een verificatieprogramma voor recycled materiaal en 
boekhouding m.b.t. een zorgvuldigheidsprogramma (due diligence) voor 
gecontroleerd materiaal.  

1.7 De organisatie dient aan te tonen dat er alleen erkende materialen zijn aangeschaft 
en gebruikt in FSC-gecertificeerde projecten.  

NB: Deze standaard schrijft niet voor hoe aan deze eis voldaan moet worden, maar de 
informatie die verstrekt wordt aan de certificeerder dient adequaat te zijn zodat 
geverifieerd kan worden dat er alleen erkende materialen zijn gebruikt in projecten 
en dat de claims die op projecten gemaakt worden waar en correct zijn. 

1.8 De organisatie dient medewerking te verlenen aan transactieverificatie en toetsing 
van soortsamenstelling of -oorsprong uitgevoerd door de certificeerder en Assurance 
Services International (ASI). Op verzoek van de certificeerder dient De organisatie 
steekproeven uit FSC-transactiedata beschikbaar te stellen, alsmede steekproeven en 
monsters van materialen en producten, en informatie over de soortsamenstelling van 
producten.  

NB: Prijsinformatie valt niet binnen de scope van het vrijgeven van 
transactieverificatiedata. 

1.9 De organisatie dient ervoor te zorgen dat klachten die ontvangen worden met 
betrekking tot de naleving van de organisatie van de eisen die van toepassing zijn op 
de scope van het projectcertificaat van de organisatie adequaat in behandeling 
worden genomen, met inbegrip van het volgende: 

a) binnen twee (2) weken nadat de klacht is ontvangen de indiener laten weten 
dat de klacht is ontvangen; 

b) binnen drie (3) maanden de klacht onderzoeken en de voorgestelde acties 
specificeren in reactie op de klacht. Indien er meer tijd nodig is om het 
onderzoek af te ronden, dienen de klachtindiener en de certificeerder van de 
organisatie op de hoogte te worden gesteld; 

c) gepaste actie ondernemen met betrekking tot de klachten, en met betrekking 
tot gebreken als die gevonden worden in processen die van invloed zijn op 
naleving van de certificeringseisen;  

d) de klachtindiener en de certificeerder van de organisatie op de hoogte stellen 
als de klacht succesvol is aangepakt en afgerond. 

                                                        
1  Wanneer een organisatie gedurende een korte periode is gecertificeerd (bijv. 1 jaar), behoeven de 

documenten vermeld in artikel 1.6 slechts bewaard te blijven zolang het certificaat duurt. Deze situatie 
treedt bijvoorbeeld op in het geval van eenmalige certificering van individuele projecten die in minder 
dan 5 jaar kunnen worden afgerond en gecertificeerd. 
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2. Verantwoordelijkheden 

2.1 De organisatie dient één persoon (of positie) aan te stellen als certificaatbeheerder 
die de algehele verantwoordelijkheid en gezag heeft om het certificaat te beheren en 
toezicht te houden op het project/de projecten en de naleving van de projectleden 
van alle van toepassing zijnde certificeringseisen. De certificaatbeheerder dient 
aantoonbare kennis en competenties te hebben om het certificaat te beheren en de 
eisen van de van toepassing zijnde FSC-standaarden te implementeren. 

2.2 Organisaties met meerdere projecten dienen voor elk project een projectbeheerder 
aan te stellen die de algehele verantwoordelijkheid en gezag heeft om er zorg voor te 
dragen dat het project aan alle van toepassing zijnde certificeringseisen voldoet.  

3. Projectleden 

3.1 Voor doorlopende projectcertificering dienen alle projectleden die inputmaterialen 
uit het bos inkopen FSC-gecertificeerd te zijn op basis van FSC-STD-40-004 of FSC-STD-
40-006 (bijv. als een sub-project in het kader van een groot gebouwencomplex). 

3.2 De organisatie dient een overeenkomst aan te gaan met elk niet-FSC-gecertificeerd 
projectlid, waarin minimaal staat vermeld dat het: 

a) zich dient te conformeren aan alle van toepassing zijnde certificeringseisen en de 
procedures van de betreffende organisatie; 

b) geen onbevoegd gebruik mag maken van het FSC-keurmerk (bijv. op de website of 
producten van het projectlid); 

c) geen processen mag uitbesteden waarbij het risico bestaat dat er niet erkende 
inputmaterialen aan het project worden toegevoegd. Indien verdere uitbesteding 
noodzakelijk is dient de organisatie geïnformeerd te worden door het projectlid en 
dient de nieuwe onderaannemer als projectlid opgenomen te worden in de scope 
van het certificaat. 

d) het recht van de certificeerder van de organisatie accepteert om het projectlid te 
auditen; 

e) documenten m.b.t. input, output en leveringsdocumenten m.b.t. alle materialen die 
gedekt worden door de overeenkomst dient te bewaren en delen met de 
organisatie. 

4. Inkoop van materiaal en FSC-claims op projecten 

4.1 De bosmateriaalcategorieën in Tabel B komen in aanmerking om gebruikt te worden 
als input in een FSC-gecertificeerd project. 
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Tabel B. Erkende input overeenkomstig de projectclaims gedefinieerd in de certificaatscope. 

Materiaalcategorieën Volledige 
projectclaims 

Claims op 
specifieke 

componenten 

Percentage-
claims 

FSC 100%    

FSC Mix “x” %    

FSC Mix Credit    

FSC Recycled “x” %    

FSC Recycled Credit    

Post-consumer reclaimed wood or paper    

Pre-consumer reclaimed paper     

Controlled material    

FSC Controlled Wood    

    

4.2 De volgende inputs die gebruikt worden in projecten worden beschouwd als claim-
bijdragende inputs (d.w.z. deze inputs kunnen worden geclaimd als FSC-gecertificeerd 
in het eindproject): 

a) FSC 100%; 
b) FSC Mix “x” %, waar “x %” minstens 70% moet zijn in het geval van volledige 

projectcertificeringsclaims of claims op specifieke componenten2; 
c) FSC Mix Credit; 
d) FSC Recycled “x” %, waar “x %” minstens 70% moet zijn in het geval van 

volledige projectcertificeringsclaims of claims op specifieke componenten2; 
e) FSC Recycled Credit; 
f) Post-consumer teruggewonnen hout of papier; 
g) Pre-consumer teruggewonnen papier. 

4.3 Op basis van de inputmaterialen die gebruikt worden in een project kunnen 
organisaties de volgende claims maken: 

a) Volledige projectcertificeringsclaim: de organisatie kan claimen dat een 
project volledig gecertificeerd is wanneer alle bosmaterialen/-producten die 
gebruikt worden in het project claim-bijdragende inputs zijn. 

b) FSC claims op specifieke componenten van een project: de organisatie kan 
claims maken m.b.t. specifieke componenten of materialen van een project 
die FSC-gecertificeerd zijn (bijv. alle ramen van een specifiek bouwproject zijn 
FSC Mix 80% gecertificeerd). 

c) Percentageclaims: de organisatie kan FSC-claims maken m.b.t. een 
percentage van bosmaterialen gebruikt in het eindproject die bestaan uit 
claim-bijdragende inputs. De overige bosmaterialen van een project die niet 
bestaan uit claim-bijdragende inputs dient ingekocht te worden als pre-
consumer teruggewonnen hout, gecontroleerd materiaal en/of FSC 

                                                        
2  In het geval van een projectcertificeringsscope met percentageclaims is het aanvaardbaar dat er inputs 

die gebruikt worden in het project een FSC Mix of Recycled x% inputclaim hebben met een percentage 
lager dan 70% (bijv. de organisatie gebruikt inputs met een FSC Mix 50% claim). 
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Controlled Wood. De organisatie dient het FSC% voor elk project te 
berekenen en vast te leggen door de volgende formule te gebruiken: 

FSC%  =    QC    x 100 
                  QT 

FSC% = FSC-percentage 
QC      = hoeveelheid claim-bijdragende inputs in het hele project 
QT      = totale hoeveelheid bos-inputs in het hele project 
 

NB 1: In het geval van percentageclaims is de hoeveelheid inputmaterialen ontvangen 
met een FSC Mix x% of met FSC Recycled x% claims die telt als claim-bijdragende input, 
evenredig aan het percentage dat vermeld wordt op de verkoopdocumenten van de 
leverancier (bijv. als 10 kg wordt ontvangen met een FSC Mix 70% claim, telt slechts 
70% van het volume als claim-bijdragende input). De volledige hoeveelheid 
inputmaterialen ontvangen met FSC Mix Credit of FSC Recycled Credit claims telt als 
claim-bijdragende input (d.w.z. 100% van het volume telt als claim-bijdragende input). 

NB 2: artikel 4.3. verwijst naar alle houtmaterialen/producten die gebruikt worden in 
het eindproject maar kan ook hout zijn dat gebruikt is in de constructiefase van het 
project zoals bekisting voor het storten van beton, stutmateriaal en andere tijdelijke 
bouwtoepassingen. 

4.4 In het geval van volledige projectcertificering mag het project tot twee (2) % niet-
gecertificeerde en niet-gecontroleerde componenten bevatten, als ze niet zichtbaar 
zijn in het eindproject. Enkele voorbeelden van deze componenten zijn: 

- Houten pluggen, houten pinnen, spijkers 
- Multiplex elementen als bevestigingsmateriaal tussen grotere 

houten/constructie elementen 
- Onderbouw voor terrassen, vloeren, gevelbekleding, etc. 
- Afstandhouders 
- Afdichtmateriaal op papierbasis, waterwerende middelen voor gevels of voor 

daken 
- Papieren of houten ingrediënten in composietmaterialen. 

NB: De percentageberekening hoeft niet exact te zijn, zolang de organisatie kan 
aantonen dat de hoeveelheid niet-gecertificeerd en niet-gecontroleerd materiaal 
niet hoger is dan twee (2) % (bijv. de organisatie heeft 1 kg niet-gecontroleerde en 
niet-gecertificeerde pluggen ingekocht maar heeft 100 kg FSC-gecertificeerd hout 
ingekocht voor het project). 

4.5 Alle claims en al het gebruik van het FSC-keurmerk door de organisatie om projecten 
en hun status als FSC-projectcertificaathouder te identificeren en/of promoten 
dienen in overeenstemming te zijn met FSC-STD-50-001 en bijbehorende Advice 
Notes. 

4.6 De organisatie dient ervoor te zorgen dat alle ingekochte materialen voor een project 
onder de scope van FSC-certificering in overeenstemming zijn met van toepassing 
zijnde wetgeving m.b.t. de legaliteit van hout.  

4.7 De organisatie en haar projectleden dienen ervoor te zorgen dat alle FSC-
gecertificeerde materialen die worden ingekocht voor het project direct afkomstig zijn 
van leveranciers met geldige FSC-certificaten en zij dienen regelmatig de geldigheid 
en productscope van de certificaten van hun FSC-gecertificeerde leveranciers te 
verifiëren door middel van de FSC-certificaatdatabase (info.fsc.org). 
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NB: Andere FSC-platforms (het FSC-keurmerkportal) kunnen behulpzaam zijn bij de 
naleving van deze eis door automatische meldingen te verzenden in het geval van 
wijzigingen in de certificaatscope van leveranciers. 

4.8 De organisatie en haar niet-FSC-gecertificeerde projectleden die FSC-gecertificeerde 
materialen inkopen dienen een goed-functionerend systeem te hebben om de 
verkoop- en/of leveringsdocumenten van de leverancier te controleren voor alle 
bosmaterialen/-producten geleverd voor het project, om vast te stellen dat: 

a) er alleen erkende materialen worden ingekocht voor de projecten; 

b) het geleverde materiaaltype en de geleverde hoeveelheden overeenkomen 
met vermelding op de geleverde documenten; 

c) de FSC-claim is gespecificeerd (indien van toepassing); 

d) de FSC Chain of Custody of FSC Controlled Wood code wordt vermeld voor 
materiaal geleverd met FSC-claims.  

4.9 Volgens de scope van het project dient de inkoop van niet-FSC-gecertificeerd 
teruggewonnen materiaal te voldoen aan de eisen van FSC-STD-40-007;   

4.10 Volgens de scope van het project dient de inkoop van virgin materiaal zonder FSC-
claims te voldoen aan de eisen van FSC-STD-40-005; 

NB: Volgens FSC-STD-40-004 mogen FSC-gecertificeerde leveranciers producten met 
de ‘FSC Controlled Wood’ claim alleen verkopen aan klanten die FSC-gecertificeerd 
zijn. In het kader van projectcertificering is het aanvaardbaar dat FSC-gecertificeerde 
leveranciers FSC Controlled Wood verkopen aan niet-FSC-gecertificeerde 
projectleden. 

5. Materiaalbeheer 

5.1 De organisatie dient ervoor te zorgen dat de materialen onder de scope van de 
projectcertificering niet vermengd worden met materialen die niet in aanmerking 
komen voor certificering. In gevallen waarin er een risico op vermenging bestaat, 
dient de organisatie één of meer van de volgende scheidingsmethoden toe te passen 
op de projectlocatie en de locaties van projectleden: 

a) fysieke scheiding van materialen (bijv. aparte plekken voor FSC-
gecertificeerde en niet-gecertificeerde materialen); 

b) tijdelijke scheiding van materialen (gedurende een bepaalde periode worden 
alleen FSC-gecertificeerde materialen verwerkt voor het project); 

c) identificatie van materialen (bijv. gebruik van etiketten, labels, tekens om FSC-
gecertificeerde en/of niet-FSC-gecertificeerde materialen te identificeren). 

5.2 De organisatie dient procedures te hebben vastgesteld om ervoor te zorgen dat alle 
niet-conformerende materialen geïdentificeerd en gecontroleerd worden om te 
voorkomen dat zij onbedoeld gebruikt worden in het project (bijv. materialen dienen 
afgezonderd en gecontroleerd te worden). Er dienen scheidingsmethoden toegepast 
te worden om ervoor te zorgen dat zij niet gemengd worden met erkende inputs voor 
het project.  

5.3 Indien er afwijkende (‘non-conforming’) materialen worden gedetecteerd nadat het 
project is gecertificeerd en/of verkocht aan een klant, dient De organisatie de 
volgende activiteiten te ondernemen: 
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a) binnen vijf werkdagen haar certificeerder en alle direct betrokken klanten 
schriftelijk op te hoogte stellen van de identificatie van afwijkend materiaal, 
en die melding bewaren; 

b) in het geval van doorlopende certificering, de oorzaken van het vóórkomen 
van afwijkende producten analyseren, en maatregelen treffen om te 
voorkomen dat het opnieuw gebeurt; 

c) samenwerken met haar certificeerder om ervoor te zorgen dat de 
certificeerder kan bevestigen dat er gepaste maatregelen zijn genomen om 
de non-conformiteit te corrigeren. 

6. Renovatieprojecten 

6.1 Voor projecten die (deels) uit een renovatie bestaan, zijn alle eisen van deze 
standaard van toepassing op alle nieuw ingekochte bosmaterialen/-producten die 
gebruikt worden in het renovatieproject. 

6.2 Voor renovatie van een project dat eerder onder FSC is opgeleverd, en waar FSC-
gecertificeerd materiaal is voorgeschreven en het FSC-keurmerk gebruikt zal worden, 
dient een nieuw project te worden opgestart. 

NB: Voor projecten die wijzigingen of onderhoud vereisen binnen een jaar na de 
afronding van het project, heeft de organisatie het recht de certificeerder te vragen 
om een uitbreiding van de projectscope. ‘Wijzigingen’ zijn onder andere gevallen 
waarin het bosmateriaal vervangen/verstevigd moet worden, of waarin kleinere 
hoeveelheden aanvullend materiaal toegevoegd moeten worden (bijv. interne 
bevestigingsmaterialen worden toegevoegd aan het project). 

7. Projectverklaring 

7.1 Als projecten definitief zijn, dient de organisatie voor elk project een 
projectbeschrijving te publiceren, en als dat relevant is ook voor deelprojecten. Het 
format van de verklaring dient goedgekeurd te worden door de certificeerder van de 
organisatie en daarin dient vermeld te zijn: 

a) De naam van de organisatie die het projectcertificaat beheert; 
b) Een uniek identificatiekenmerk van het project of deelproject gevormd door 

de FSC-certificaatcode van de organisatie gevolgd door extra numerieke 
tekens gedefinieerd door de organisatie: XXX-COC-123456-(uniek 
identificatiekenmerk); 

c) Naam en contactgegevens van de organisatie; 
d) De datum van de voltooiing van het project; 
e) Naam en adres van het project; 
f) Specificatie van de projectclaims volgens artikel 4.3; 
g) Voor volledige projectcertificering die hoogstens twee (2) % niet-

gecertificeerde en niet-gecontroleerde componenten bevat (artikel 4.4) dient 
de organisatie de volgende disclaimer op te nemen in de projectbeschrijving: 
‘Dit project bevat hoogstens 2% niet-FSC-gecertificeerde materialen.’ 

7.2 Projectbeschrijvingen dienen geen verwijzingen te bevatten naar andere 
boscertificeringsschema’s of informatie die niet gerelateerd is aan de FSC-
projectcertificering. 
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Bijlage 1: Termen en definities 

Sommige termen en definities die ook vermeld staan in andere standaarden van het CoC 
normatief kader moesten worden aangepast aan de context van projectcertificering. Voor 
deze standaard zijn de termen en definities zoals vermeld in FSC-STD-01-002 FSC Glossary of 
Terms van toepassing, alsmede de volgende: 

Bosbouw-certificeringsschema: Een schema gebaseerd op de ontwikkeling van standaarden 
voor bosbeheer en/of Chain of Custody-certificering van bosproducten. 

Bosproducten en -materialen: organische materialen en producten geproduceerd binnen een 
bossysteem, met inbegrip van hout en niet-hout bosproducten. 

Certificaatbeheerder: De persoon/positie aangesteld door de organisatie om het 
projectcertificaat te beheren, met wettig gezag of managementgezag, kennis en technische 
ondersteuning die noodzakelijk is om de verantwoordelijkheden die gespecificeerd zijn in 
deze standaard uit te voeren, en het aantal deelnemende vestigingen en/of projectleden 
onder de scope van het certificaat te beheren.  

Chain of Custody:  De FSC Chain of Custody is de weg die producten vanuit het bos afleggen, 
of in het geval van teruggewonnen materialen vanaf het moment dat het materiaal wordt 
teruggewonnen, tot het punt waar het product verkocht wordt met een FSC-claim en/of 
voltooid is en een FSC-label krijgt. De CoC omvat elk stadium van inkoop, verwerking, 
verhandeling en distributie waar voortgang naar het volgende stadium van de keten een 
verandering van producteigenaarschap met zich meebrengt. 

Chain of Custody-beheersysteem: De organisatiestructuur, beleid, procedures, processen en 
bronnen die nodig zijn om te voldoen aan de eisen van deze standaard. 

Claim-bijdragende input: Inputmateriaal dat meetelt voor de vaststelling van projectclaims. 
Erkende claim-bijdragende inputs zijn de volgende:  FSC 100%, FSC Mix x %, FSC Mix Credit, 
FSC Recycled x %, FSC Recycled Credit, post-consumer teruggewonnen hout of papier, pre-
consumer teruggewonnen papier. 

Deelnemende vestiging: Wettige entiteit of individu die is opgenomen binnen de scope van 
een multi-site of groepscertificaat. Projectleden in het kader van deze standaard worden niet 
beschouwd als deelnemende vestigingen. 

Doorlopende projectcertificering: Type projectcertificering waardoor organisaties in staat zijn 
FSC-projectcertificering te beheren en verkrijgen voor meerdere projecten op een 
doorlopende basis.  

Eenmalige projectcertificering: Type projectcertificering dat van toepassing is op de 
certificering van een individueel project. Als het project voltooid en gecertificeerd is, kan het 
certificaat dat aan de organisatie die het project beheerde was verstrekt, beëindigd worden.  

Erkende input: Oorspronkelijk en teruggewonnen inputmateriaal dat in aanmerking komt om 
in een specifiek FSC-gecertificeerd project te worden toegepast afhankelijk van de 
materiaalcategorie en de scope die is vastgesteld voor het project. 

FSC-gecertificeerd materiaal: inputmateriaal dat wordt geleverd met een FSC 100%, FSC Mix, 
of FSC Recycled-claim van een FSC-gecertificeerde leverancier.  

FSC Controlled Wood: Materiaal of product met de ‘FSC Controlled Wood’ claim. FSC 
Controlled Wood wordt niet beschouwd als FSC-gecertificeerd. 

FSC 100%: FSC-claim voor producten op basis van inputs uitsluitend van FSC-gecertificeerde 
natuurlijke bossen of plantages.  
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FSC Mix: FSC-claim voor producten gebaseerd op inputs van een of meer van de volgende 
materiaalcategorieën: FSC 100%, FSC Mix, FSC Recycled, gecontroleerd materiaal, FSC 
Controlled Wood, post-consumer teruggewonnen, en/of pre-consumer teruggewonnen.  

NB: productgroepen die uitsluitend gemaakt zijn van teruggewonnen materiaal, 
gecontroleerd materiaal en/of FSC Controlled Wood komen niet in aanmerking om verkocht 
te worden met de FSC Mix claim. 

FSC Recycled: FSC-claim voor gerecyclede producten op basis van inputs uitsluitend van 
teruggewonnen bronnen.  

Gecontroleerd materiaal: Inputmateriaal geleverd zonder een FSC-claim dat beoordeeld is als 
zijnde in overeenstemming met de eisen van de standaard FSC-STD-40-005 Requirements for 
Sourcing Controlled Wood. 

Klacht: Een uiting van ongenoegen schriftelijk ingediend door een persoon of organisatie met 
betrekking tot de naleving door de organisatie van de eisen die van toepassing zijn op de scope 
van de projectcertificering van de organisatie, met vermelding van de naam en 
contactinformatie van de klachtindiener, alsmede een duidelijke omschrijving van het 
probleem en bewijs om elk element of aspect van de klacht te onderbouwen 

Leverancier: Een individu, bedrijf, of andere wettige entiteit die bos-inputmaterialen levert 
aan de organisatie of aan projectleden voor toepassing in het project. 

Leveringsdocument: Document dat behoort bij een levering van goederen, waarop fysiek of 
elektronisch de beschrijving, gradatie en hoeveelheid van de geleverde goederen vermeld 
staat. Voorbeelden van leveringsdocumenten zijn leveringsnotities, verzendingsdocumenten, 
transportdocumenten of paklijsten. 

Materiaalcategorie: Klasse van oorspronkelijk of teruggewonnen materiaal dat gebruikt kan 
worden in FSC-projecten. De materiaalcategorieën zijn als volgt: FSC 100%, FSC Mix, FSC 
Recycled, FSC Controlled Wood, gecontroleerd materiaal, post-consumer teruggewonnen, en 
pre-consumer teruggewonnen. 

Neutraal materiaal: Materiaal dat komt van buiten een bossysteem (d.w.z. niet-bos 
materiaal). Voorbeelden zijn niet-hout plantvezels of verhoute materialen (bijv. vlas gebruikt 
in de productie van een plaat die geclassificeerd is als een op hout gebaseerd paneel of van 
een samengesteld product) en gesynthetiseerde of anorganische materialen (bijv. glas, 
metaal, plastic, vulmiddelen, glansmiddelen). Niet-hout bosproducten en salvage-hout zijn 
geen neutrale materialen. Neutrale materialen die gebruikt worden in FSC-productgroepen 
zijn vrijgesteld van CoC-controle-eisen. Wanneer een niet-bosmateriaal is opgenomen binnen 
de scope van een FSC-certificaat, zal FSC bepalen en meedelen wanneer het niet langer als 
neutraal materiaal kan worden geclassificeerd. 

Organisatie: De persoon of entiteit die certificaathouder of -aanvrager is en daarom 
verantwoordelijk is om het projectcertificaat te initiëren en beheren en om aan te tonen dat 
hij de van toepassing zijnde eisen waarop de FSC-certificering is gebaseerd naleeft. Voor 
bouwprojecten kan dit bijvoorbeeld de architect zijn, de directeur van het bouwbedrijf, enz. 

Post-consumer teruggewonnen materiaal: Bosmateriaal dat is teruggewonnen van een 
consumentenproduct of commercieel product dat gebruikt is overeenkomstig het bestemde 
doel, door een individu of huishouden, of door een commerciële, industriële of institutionele 
faciliteit in de rol van eindgebruiker van het product. 

Pre-consumer teruggewonnen materiaal: Bosmateriaal dat is teruggewonnen uit een 
secundair productieproces of tijdens verwerking verder terug in het productieproces, waarbij 
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het materiaal niet doelbewust is geproduceerd, ongeschikt is voor eindgebruik en niet op 
locatie kan worden hergebruikt in het productieproces waaruit het is voortgekomen.  

Project:  De productie of renovatie van een bouw- of weg- en waterbouwproject (bijv. een 
kantoorgebouw, een appartementencomplex, evenementeninfrastructuur zoals een 
concertpodium, een stand voor een beurs, een houten brug), individuele kunst of decoratieve 
objecten (bijv. standbeelden), of transportvoertuigen (bijv. zeeschepen) geheel of ten dele 
gemaakt van bosmaterialen. Andere artikelen of producten die niet binnen deze definitie 
vallen kunnen in aanmerking komen voor project certificering na specifieke goedkeuring door 
FSC International. Grotere projecten kunnen ook deelprojecten omvatten die uit kleinere 
eenheden bestaan die samen het totaalproject vormen (bijv. individuele huizen die samen 
een groter huizencomplex vormen, individuele gebouwen of stadions die een geheel van 
bouwwerken vormen om de Olympische Spelen te huisvesten). 

Projectleden: Entiteiten/bedrijven die bosmaterialen/-producten kopen, transformeren 
en/of installeren voor een project (bijv. aannemers, inclusief meubelmakers, timmermannen,  
enz.). 

Projectlocatie: Fysieke locatie waar objecten of bouwwerken onder de scope van het 
projectcertificaat worden geproduceerd. 

Promotie-: De term die wordt toegepast op verklaringen, claims, handelsmerken en dergelijke 
die niet op het project gedaan worden (bijv. website, flyer) en die gebruikt worden om een 
FSC-gecertificeerd project en/of de organisatie te promoten. 

Scope: Door de organisatie gekozen type en schaal van de projectcertificering, projectlocaties, 
projectleden en activiteiten die opgenomen zijn in de evaluatie door een FSC-goedgekeurde 
certificeerder, samen met de certificeringsstandaard(en) volgens welke deze zijn geauditeerd. 

Teruggewonnen materiaal: Materiaal waarvan aantoonbaar is dat het anders zou worden 
weggedaan  als afval, maar dat in plaats daarvan is verzameld en teruggewonnen als 
inputmateriaal, in plaats van oorspronkelijk materiaal, voor hergebruik, recycling, 
herfabricage in een productieproces of een andere commerciële toepassing. Inputs uit de 
volgende materiaalcategorieën worden geclassificeerd als teruggewonnen materiaal: FSC 
Recycled, post-consumer teruggewonnen, en pre-consumer teruggewonnen. Deze categorie 
omvat NIET het hergebruik van oorspronkelijke bosresten zoals salvage-hout en andere 
organische materialen die geproduceerd zijn buiten een bossysteem (bijv. landbouwresten). 

Verkoopdocument: Een wettig commercieel instrument dat getuigt van de verkoop van een 
product (bijv. factuur, rekening, verkoopcontract of creditnota), dat dient als een eis tot 
betaling en dat een eigendomsbewijs wordt wanneer het volledig betaald is. Het kan fysiek of 
elektronisch zijn en het identificeert beide handelspartijen, de producten die verkocht zijn en 
de hoeveelheden, verkoopdata en prijzen. 

Volledige projectcertificering:  Type projectcertificering dat toepasbaar is op projecten 
waarbij alle bosmaterialen/-producten die gebruikt worden claim-bijdragende inputs zijn.  

Voltooid project: Een project wordt beschouwd als voltooid wanneer er verder geen 
bosmaterialen/-producten meer worden gebruikt of toegevoegd aan het project voorafgaand 
aan de verkoop aan de eindgebruiker of aan het bedoelde gebruik. 

Wetgeving m.b.t. de legaliteit van hout: Nationale of internationale wetgeving die is 
opgesteld om illegale handel van bosproducten te verbieden (bijv. EU Timber Regulation 
(EUTR), US Lacey Act, Australian Illegal Logging Prohibition Act). 
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