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Partnerreglement 
 

Van Forest Stewardship Council Nederland (Stichting Goed Hout & Goed Papier!) 
Versie 1.5, vastgesteld door Bestuur d.d. 23 april 2020, geactualiseerd december 2022 (4 pagina’s). 

 
 

I. Missie FSC 
Forest For All Forever: FSC bevordert milieuvriendelijk, sociaal voordelig en economisch levensvatbaar 
beheer van de bossen wereldwijd. (FSC will promote environmentally appropriate, socially beneficial, 
and economically viable management of the world forests.) 
 

II. Visie FSC  
Resilient Forests Sustain Life on Earth: De echte waarde van bossen wordt wereldwijd erkend en 
volledig opgenomen in de samenleving. (A new forest paradigm is realized, where the true value of 
forests is recognized and fully incorporated into society worldwide.) 
 
FSC is de leidende katalysator en bepalende kracht voor verbeterd bosbeheer en markttransformatie, 
en verschuift de wereldwijde bostrend naar duurzaam gebruik, behoud, herstel en respect voor 
iedereen.  
 

III. Doelstelling FSC Nederland 2025 

• FSC Nederland heeft zich voor 2025 ten doel gesteld om de vraag naar bestaande en nieuwe 
FSC-gecertificeerde producten vanuit Nederland en (ook hiermee) het FSC-gecertificeerde 
bosareaal wereldwijd verder te vergroten met als specifieke doelstelling: 100% duurzaam 
hout en papier1 op de Nederlandse markt in 2025;  

• Stijging van 10% houtgebruik in de bouw (t.o.v. 2018) als extra stimulans voor meer 
verantwoord beheerd bos wereldwijd;  

• Aanvullende investeringen voor 2.000.000 ha FSC-bossen via betalingen voor 
ecosysteemdiensten (koolstof, biodiversiteit, water, bodem, recreatie).  

 
IV. Netwerk FSC Nederland 

Het Netwerk van FSC Nederland bestaat uit: 

• Partners 

• Leden van FSC International 

• Landentafel 
 
Het Bureau van FSC Nederland is onderdeel van en primair verantwoordelijk voor het beheer van 
het netwerk.  
 

V. Definities: 

• FSC Partner: bedrijf of organisatie, in principe in Nederland gevestigd, dat/die voldoet aan 
ondergenoemde uitgangspunten voor het FSC Partnerschap en een inspanningsverplichting 
met FSC Nederland aangaat om een bijdrage te leveren aan de doelstellingen van FSC 
Nederland en daartoe een convenant heeft ondertekend.  

 
1 FSC- en PEFC-gecertificeerd 
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• FSC leden: leden van FSC International die in Nederland gevestigd zijn. 

• FSC Landentafel: Standard Development Group; groep van organisaties, betrokken bij 
beheer van Nederlands bos, die de Nederlandse FSC-bossenstandaard opstelt en beheert. 

 
VI. FSC Partnerschap 

Een partner van FSC Nederland zet zich in voor de bescherming en het verantwoord beheer van 
bossen, en onderschrijft de volgende punten:  

1. Onderschrijft visie, missie en doelstellingen van FSC Nederland. 
2. Streeft naar het inkopen en het toepassen van een zo groot mogelijk volume FSC-

gecertificeerde producten.  
3. Is niet direct of indirect betrokken bij de volgende onacceptabele activiteiten en/of neemt 

maatregelen om hout afkomstig van deze activiteiten te weren2: 
a. Illegale kap of illegale handel in bosproducten; 
b. Schending van gewoonte- of mensenrechten binnen de bosbouw- of 

bosbouwproductensector; 
c. Schending van de rechten en beginselen van werknemers zoals gedefinieerd in de 

Verklaring van de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) over de fundamentele 
beginselen en rechten op het werk binnen de bosbouw- of bosproductensector; 

d. Vernietiging van High Conservation Values (HCV's) in bossen of High Conservation 
Value-gebieden; 

e. Omzetting van natuurlijk bosareaal (conversie); 
f. Gebruik van genetisch gemodificeerde organismen bij bosbouwactiviteiten voor 

andere doeleinden dan onderzoek. 
4. Maakt periodiek afspraken met FSC Nederland ter uitvoering van het convenant, met 

betrekking tot Inhoudelijk stappen zetten, Samen communiceren en Netwerk versterken.  
5. Gebruikt het FSC-keurmerk op juiste, rechtmatige en gewenste wijze3. 
6. Benoemt een FSC-contactpersoon binnen de eigen organisatie. 
7. Levert jaarlijks een financiële bijdrage aan FSC Nederland om de werkzaamheden t.b.v. de 

doelstellingen van de stichting mogelijk te maken (zie onder Partnerbijdrage). 
 
VII. FSC Landentafel 

• FSC Landentafel: Standard Development Group; groep van organisaties die direct of indirect 
betrokken is bij het beheer van Nederlands bos en de Nederlandse FSC-bossenstandaard opstelt 
en beheert. Het bureau van FSC Nederland faciliteert de Landentafel. 

• Leden van de Landentafel vertegenwoordigen het economisch, sociaal en/of milieubelang van 
bosbeheer. 

• Leden van de Landentafel worden door de zittende Landentafel gekozen.  

• Leden van de Landentafel betalen geen partnerbijdrage aan FSC Nederland.  
  

 
2 Conform de definitie van onacceptabele praktijken zoals die gehanteerd wordt in Policy for the Association of 
Organizations with FSC (FSC-POL-01-004 V3-0 EN) 
3 Nota Bene: het verstrekken van en toezien op juiste gebruik van het FSC-keurmerk is geen onderdeel van de 

partnerovereenkomst 
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VIII. FSC Leden 

• FSC Leden: leden van FSC International die in Nederland gevestigd zijn.  

• Voor FSC Leden geldt een toelatingsprocedure bij FSC International.  

• Eenmaal per kalenderjaar roept FSC Nederland een vergadering van FSC-leden bijeen. Het 
bestuur is bevoegd deze vergadering te combineren met het jaarlijkse FSC Event. 

• FSC Leden betalen jaarlijks een financiële bijdrage aan FSC International. 
 

IX. Procedure FSC Partnerschap 
Over toetreding van FSC Partners beslist het Bestuur van FSC Nederland op basis van de door 
(potentiële) FSC Partners met FSC Nederland gedeelde informatie die wordt getoetst aan de 
Statuten van de stichting en aan dit Partnerreglement. 

• Het Bestuur van FSC Nederland heeft de vrijheid om zelfstandig een FSC Partnerschap 
gemotiveerd te beëindigen wanneer een FSC Partner niet meer voldoet aan de gestelde 
vereisten.   

• FSC Partners krijgen bij beëindiging hierover schriftelijk bericht van het Bestuur.  

• Een geweigerd dan wel uitgesloten FSC Partner kan binnen een maand schriftelijk beroep 
aantekenen bij het Bestuur van FSC Nederland. Voor de behandeling van dit beroep stelt het 
Bestuur een Commissie van Beroep samen welke dient te bestaan uit één bestuurslid en twee 
FSC Partners (zonder zetel in het Bestuur).  

• De Commissie van Beroep nodigt de geweigerde potentiële FSC Partner, dan wel de FSC Partner 
waarmee de FSC Partnerschap is opgezegd, uit voor een gesprek. De Commissie van Beroep 
hoort ook het Bestuur en het Bureau van FSC Nederland. Binnen twee maanden nadat het 
beroep bij FSC Nederland is binnengekomen, doet de Commissie van Beroep een bindende 
uitspraak. 

• Een FSC Partner die zijn partnerschap wil beëindigen, meldt dit minimaal twee maanden voor 
het einde van het kalenderjaar schriftelijk aan het Bestuur. 

 
X. Partnerbijdrage 

FSC Partners dragen jaarlijks bij aan de kosten die het Bureau van FSC Nederland maakt om de 
werkzaamheden t.b.v. haar doelstellingen uit te voeren. De hoogte van de Partnerbijdragen wordt 
door het Bestuur van FSC Nederland jaarlijks vastgesteld. Een actuele lijst met richttarieven is te 
vinden op www.fsc.nl. 
 

XI. FSC Event 
Minimaal eenmaal per jaar wordt door FSC Nederland een FSC Event georganiseerd. Hiervoor 
worden alle bij FSC Nederland aangesloten bedrijven en organisaties uitgenodigd. Naast inhoudelijke 
uitwisseling zal hier ruimte zijn voor de netwerkfunctie van de Stichting, alsmede toelichting op het 
bestaande beleid van FSC Nederland.  
 
Het FSC Event staat open voor alle FSC Partners. Het Bestuur alsmede het Bureau van FSC Nederland 
kunnen ook externe partijen uitnodigen om deel te nemen.  
  

http://www.fsc.nl/
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XII. Verplichtingen van FSC Nederland aan de partners 

• Financiële gegevens en concurrentiegevoelige informatie die door individuele partners aan FSC 
Nederland worden verstrekt, worden door FSC Nederland vertrouwelijk behandeld. 

• FSC Nederland voert in samenwerking met FSC Partners activiteiten uit gericht op het 
bevorderen van duurzaam bosbeheer en gebruik van producten uit aantoonbaar duurzaam 
beheerde bossen. 

• FSC Nederland faciliteert het organiseren van bijeenkomsten (bijvoorbeeld FSC Event, 
vakgroepen, trainingen). 

• FSC Nederland informeert alle partners over ontwikkelingen op het gebied van goed bosbeheer 
en certificering en over ontwikkelingen binnen FSC (Nederland). 

• FSC Nederland faciliteert promotionele activiteiten ter ondersteuning van eerdergenoemde 
activiteiten en voor het bekendmaken van het FSC-keurmerk. 

 
XIII. Verwerking persoonsgegevens 
Met het ondertekenen van een partnerovereenkomst (bijvoorbeeld in de vorm van een convenant) 
stemt de partner in met het verwerken van persoonsgegevens van personen werkzaam bij die 
organisatie. Dit betreft NAW-gegevens en emailadressen van in de regel verscheidene 
contactpersonen per partner. Op de verwerking van de persoonsgegevens is het Beleid FSC 
Nederland en de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing.  


