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DE KOSTEN VAN FSC-CERTIFICERING 

Directe kosten 

Voor een individueel bedrijf zijn er vaste kosten voor de initiële certificering (een volledige ‘audit’ die  

iedere 5 jaar wordt herhaald) en de jaarlijkse vervolgaudits. De tarieven worden per certificeerder  

vastgesteld, maar zijn onderling vergelijkbaar. De orde van grootte voor initiële certificering bedraagt  

€ 1500,- tot € 2500,- voor een middelgroot bedrijf.  

 

Groepscertificering 

De tarieven voor groepscertificering (voor kleinere bedrijven met maximaal 15 FTE) zijn aanzienlijk  

lager. Orde van grootte: € 750,- tot maximaal € 1250,- per jaar. 

 

Projectcertificering 

De kosten van projectcertificering zijn van dezelfde orde van grootte als individuele certificering, maar 

afhankelijk van de complexiteit van het project. Actuele tarieven zijn aan te vragen bij de certificeerders. 

 

Annual administration Fee 

Naast de kosten voor audits betalen gecertificeerde bedrijven een vaste bijdrage aan FSC International, 

de eigenaar van het FSC-keurmerk. De hoogte van deze zogenaamde Annual Administration Fee 

(AAF) is afhankelijk van de hout- of papieromzet van het bedrijf. De bijdrage varieert van minimaal 28 

US$ tot maximaal 53.000 US$ per jaar (multi-site met een houtomzet van meer dan 5 miljard US$ per 

jaar). Onderin deze pagina vindt u een overzicht van de tarieven (afkomstig van pagina 9 van de stan-

daard FSC-POL-20-005 V2-9 EN).  

 

Indirecte kosten 

Tot slot dient een bedrijf rekening te houden met interne kosten die samenhangen met bijvoorbeeld 

kenniswerving of de benodigde aanpassingen van de administratie of organisatie. 

 

Tabel: AAF voor verschillende certificaattypen per klasse (in US$) per 1-1-2020   

Klasse Jaaromzet hout (US$)             
Enkelvoudig 

 COC 
Multi-site 

COC 
Enkelvoudig  

"Trader" 
Multi-site 
"Trader" 

  US$   $   $   $   $ 

Klasse 1 < 200.000   77   77    31   31 

Klasse 2 200.000 - 1.000.0000   316   316   119   119 

Klasse 3 > 1 - 5 miljoen   620   620   235   352 

Klasse 4 > 5 - 25 miljoen   1.249   1.249   468   468 

Klasse 5 > 25 - 100 miljoen   2.194  2.194   784  784 

Klasse 6 > 100 - 500 miljoen   4.667   5.428  1.168   1.284 

Klasse 7 > 500 - 1.000 miljoen   7.816   11.664   2.334   2.451 

Klasse 8 > 1000 - 2000 miljoen   10.966   23.327   4.667   4.959 

Klasse 9 > 2000 - 3000 miljoen   17.496   34.990   5.833   6.999 

Klasse 10 > 3000 - 5000 miljoen   22.550   45.099   7.893   9.021 

Klasse 10+ > 5000 miljoen   33.834   56.372   11.275   13.531 

 

https://fsc.org/en/document-centre/documents/resource/221

