
HOE LAAT IK MIJN BEDRIJF CERTIFICEREN? 

FSC-CERTIFICERING IN 9 STAPPEN 

 
1. Lees de FSC-standaard 

De FSC standaard (FSC-STD-40-004 V3-1) geeft de eisen die FSC-certificering aan uw bedrijf stelt. 
 

2. Kies het type certificering 

Stel vast voor welk soort van certificering u in aanmerking komt. 
 

3. Kies uw certificeerder 

Kies een FSC-certificeerder en stel een FSC-coördinator aan binnen uw organisatie. De certificeerder 

stuurt u de documenten met eisen waaraan u moet voldoen. 

4. Definieer FSC-productgroepen 

U definieert de FSC-productgroepen die u met het FSC-label wilt verkopen en stelt vast of uw 

leveranciers van die productgroepen FSC-gecertificeerd zijn. Dit kan eenvoudig door een kopie van 

het certificaat van de leverancier(s) op te vragen en/of de bedrijven op te zoeken in de internationale 

FSC-certificaat database: info.fsc.org 
 

5. Pas uw bedrijfsprocessen aan 

U past uw bedrijfsprocessen aan, zodat vermenging van FSC-gecertificeerd hout (of houtproducten) 

met niet-gecertificeerd hout voorkomen wordt. De certificeerder heeft hiervoor een checklist. Deze 

processen worden vastgelegd in het FSC-handboek. 

6. Stel uw handboek samen 

Uw bedrijfsprocessen uit voorgaande stap vormen de basis voor het handboek. Hierin wordt 

beschreven hoe u aan alle onderdelen van de FSC-standaard voldoet en wie voor welk onderdeel 

verantwoordelijk is. De belangrijkste processen die u hierin vastlegt zijn: inkoop (en controle) - 

opslag - verwerking - levering - logogebruik - facturering. 

7. Voorlichting van uw personeel 

U laat zien op welke wijze uw medewerkers worden voorgelicht over de aangepaste werkwijze, die 

voortkomt uit uw FSC-certificering, en houdt hiervan een registratielijst bij. 

8. Audit 

Het FSC-certificaat wordt door uw certificeerder verleend na een toetsing (audit) van de genomen 

maatregelen. Na goedkeuring ontvangt u een eigen CoC-nummer en FSC Licentie Code, waarna u 

materiaal met een FSC-claim mag verkopen. 

9. Pakbon/facturen 

Ga aan de slag met het werken volgens de FSC-richtlijnen. Na het ontvangen van uw FSC-certificaat is 

de pak/leverbon en factuur, met daarop de juiste FSC-claim en uw eigen CoC-nummer, het bewijs 

dat u  FSC-producten levert. 

https://ic.fsc.org/en/document-center/id/80
https://nl.fsc.org/nl/hoe-wordt-mijn-bedrijf-gecertificeerd/soorten-certificering
https://nl.fsc.org/nl/hoe-wordt-mijn-bedrijf-gecertificeerd/certificeerders-en-groepsmanagers
https://info.fsc.org/

