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Over deze handleiding 

Deze handleiding helpt bedrijven om een chain of custody systeem te ontwikkelen als de volgende 

stap naar FSC certificering. Het is gebaseerd op zowel FSC eisen als ook NEPCon’s ervaring en best 

practises. Wij adviseren u om deze handleiding pas dan te lezen wanneer u een keuze heeft 

gemaakt welk chain of custody systeem deel zal uitmaken van uw certificaat. U kunt algemene 

informatie vinden in de handleiding ”Praktische details van FSC chain of custody certificering”. 

 

 

  

Een gratis manier om informatie te krijgen 

NEPCon heeft een “open source” policy om materiaal te delen dat we ontwikkelen 

wanneer dat kan bijdragen aan het vergoten van duurzaamheid. Dit werk is 

gepubliceerd onder de Creative Commons Attribution Share-Alike 3.0 Unported licentie.  

U mag dit gratis gebruiken, verspreiden en verder ontwikkelen naar eigen inzicht, 

wanneer u voldoet aan de volgende voorwaarden: 

 U dient NEPCon te benoemen en een link toe te voegen naar onze website 

www.nepcon.net. 

 U dient het materiaal te delen op dezelfde voorwaarden en duidelijk te verwijzen 

naar de licentie voorwaarden. 

 U kunt ons met vragen, opmerkingen en verbetersuggesties bereiken via 

info@nepcon.net 

  

 

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
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1: Hoe voorbereiden op certificering? 

Wij raden u aan om een interne coördinator aan te wijzen, ook al maakt u gebruik van een externe 

consultant om u te helpen. De coördinator zou de relevante onderdelen van de FSC Chain of 

Custody standaard moeten lezen, maar ook het certificeringsproces beheren en bewaken. Dit helpt 

u om waardevolle interne kennis en vaardigheden te creëren. 

Om klaar te zijn voor certificering, moeten de volgende zaken vastgesteld en op orde zijn: 

A Een chain of custody procedure die beschrijft hoe u gaat voldoen aan alle relevante FSC 
eisen voor controle van materiaal en kwaliteitsmanagement. 
 

B Extra documenten: 1 Getekende Zelf Declaratie “FSC Policy of Association" 2. Documentatie 
van training voor werknemers 3. Lijst van geverifieerde FSC leveranciers, en 4. FSC 
productgroepenlijst.  
 
Dit is het minimum aantal documenten dat vereist is voor alle certificaathouders. Verdere 
documentatie kan noodzakelijk zijn, als u bijvoorbeeld delen van of uw gehele FSC 
productie uitbesteedt aan derden. 

 
C Er moet een duidelijke en beschreven verdeling van rollen en verantwoordelijkheden zijn. 

Het personeel voor wie dit van toepassing is, moet geïnstrueerd zijn en de delen van de 
procedures begrijpen die zij moeten invoeren. 
 

D Er dient een verantwoordelijke medewerker op het gebied van veiligheid te zijn. Ook Arbo 

procedures moeten aanwezig zijn. Het personeel moet geïnstrueerd zijn in de toepassing 
van deze Arbo regels en procedures. 
 

De hierboven genoemde aspecten zullen in de onderstaande tekst verder uitgewerkt worden, met 

tips en trucs om alle aspecten goed te kunnen benoemen. 

Een effectieve voorbereiding verloopt vaak via de volgende stappen: 

  

Er is minimaal 1 persoon in uw bedrijf die de certificeringseisen bestudeert. 

  

U stelt een geschreven chain of custody procedure op met relevante bijlages (zie 

hieronder). 

  

U dient uw chain of custody procedures en andere documentatie in bij NEPCon ter review 

voor de certificeringsaudit. Onze kwaliteitscontrole kan aanleiding zijn om u aanpassingen 

te laten doen in uw procedures en andere documentatie. 

 

  

Wanneer u de definitieve procedure beschikbaar heeft, dan kunt u medewerkers voor wie 

dit van toepassing is trainen met als doel dat iedere medewerker exact weet wat zijn of 

haar rol, verantwoordelijkheden en taken zijn in relatie tot de certificeringseisen. U dient 

bewijs dat deze training heeft plaatsgevonden voor de certificeringsaudit aan NEPCon door 

te geven. 

 

Indien u deze stappen doorlopen heeeft, bent u klaar voor de certificeringsaudit die, op een paar 

uitzonderingen na, op uw bedrijfslocatie zal plaatsvinden.  



 
 

 

Opmerking: Kom meer te weten over het certificeringsproces met onze informatieve handleiding: 

“Praktische details van FSC Chain of Custody certificering”. 

2: De certificeringseisen 

De certificering is gebaseerd op de FSC chain of custody standaard, FSC STD-40-004 V2-1. De 

volgende onderdelen van de standaard zijn zeer belangrijk als u zich gaat voorbereiden op 

certificering: 

 Deel I (onderdelen 1-6). 

 Selecteer de relevante onderdelen van Deel II, afhankelijk van het door u gekozen chain of 

custody system (transfer, credit of percentage). 

 In Deel III, onderdeel 10-11 zijn relevant als u FSC trademarks wilt gebruiken. 

 Deel IV, onderdeel 13 is relevant als u verwerking van FSC producten wilt uitbesteden. 

[De officiële versie van de standard is Engelstalig en gepubliceerd door FSC. Echter, FSC 

Nederland heeft een vertaling van de officiële standaard, die u kunt gebruiken om overzicht te 

krijgen in de standaard of als u de standaard wenst te lezen in de Nederlandse taal]. 

Maak uzelf vertrouwd met de certificeringseisen 

Certificeringsstandaarden vertonen grote gelijkenissen met juridische stukken 

tekst: ze zijn moeilijk te begrijpen tenzij u een advocaat bent. De lijst met eisen 

kunnen u op het eerste gezicht zeker overweldigen. 

Echter, het is ook niet noodzakelijk om de standaard van buiten te kennen om 

gecertificeerd te kunnen worden. Sommige onderdelen kunnen zelfs helemaal niet 

relevant zijn voor uw bedrijf.  

We raden u aan om eerst een overzicht te krijgen van de standaarden die voor u 

van toepassing zijn. U kunt ze als leidraad gebruiken als u uw procedures opstelt. 

Mocht u vragen hebben over de betekenis van een eis en/ of willen weten of deze 

voor u van toepassing is, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. 

Blijf goed op de hoogte van de regels 

Het FSC systeem is erg dynamisch en verandert van tijd tot tijd. Als klant van 

NEPCon ontvangt u systeem updates en herinneringen over bijvoorbeeld deadlines 

voor de invoering van een aangepaste standaard of eis. We informeren onze 

klanten ook over belangrijke systeemveranderingen in onze gratis nieuwsbrief 

‘Certified Wood Update’. 
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De standaard FSC-STD-50-001 reguleert het gebruik van de FSC trademarks ‘on-product’ en ‘off-

product’ en is relevant voor een grote meerderheid van de chain of custody gecertificeerde 

bedrijven. NEPCon’s certificeringstoolkit bevat een handleiding voor het gebruik van trademarks. 

Een groot aantal andere FSC standaarden, policies en reguleringen kunnen van kracht zijn, 

afhankelijk van de exacte reikwijdte van het certificaat van uw organisatie. Die kunt u op onze 

website teruglezen. 

3: De chain of custody procedure 

Het is noodzakelijk dat uw chain of custody procedure alle relevante onderdelen bevat met 

betrekking tot productie, opslag en verhandeling. Hieronder staan de belangrijkste onderdelen 

beschreven: 

 Verantwoordelijkheden: Duidelijk overzicht van de verantwoordelijkheden voor 

certificering en de chain of custody, waarin alle onderdelen van de FSC standaard zijn 

meegenomen. 

 Training: Trainingsplan en optekeningen van afgeronde training. 

 Documentatie: Alle relevante documentatie moet tenminste vijf jaar bewaard worden. Dit 

geldt voor bijvoorbeeld facturen (zowel inkomende als uitgaande facturen), 

transportdocumentatie (zowel in als uit), training aan personeel, volumeoverzichten etc. 

 Vaststellen wat de reikwijdte is van het certificaat: Welk type gecertificeerde 

producten wordt gekocht, geproduceerd en verkocht (bijvoorbeeld FSC 100%, FSC Mix 

XX% or FSC Mix Credit)? 

 Controle van de leveranciers: Leveranciers van FSC gecertificeerd materiaal moeten 

een geldig FSC chain of custody certificaat hebben, en de materialen die u koopt moeten 

als gecertificeerd verkocht worden. 

 Scheiden van gecertificeerd materiaal: Materiaal dat niet gecertificeerd is moet 

gescheiden gehouden worden van gecertificeerd materiaal (alleen van toepassing als u 

gebruik maakt van het transfer systeem). 

 Volumebeheersing: De materiaalbalans moet gedocumenteerd worden (bijvoorbeeld 

hoeveel wordt ingekocht, hoeveel gebruikt tijdens productie wordt gebruikt, hoeveel afval, 

etc.) 

 Kredietrekening: Om bij te kunnen houden hoeveel FSC krediet er beschikbaar is voor 

FSC productie, dient u een kredietrekening in te voeren (alleen van toepassing wanneer u 

het kredietsysteem gebruikt). 

 Facturen en transportdocumenten: Op het moment dat gecertificeerde producten zijn 

verkocht, dient de juist informatie op de facturen en transportdocumenten te staan. 

 Uitbesteding: Specifieke regels zijn van toepassing bij het uitbesteden van 

gecertificeerde werkprocessen. 



 
 

 

 Gebruik van FSC labels en andere trademarks: Correct gebruik van trademarks is 

belangrijk. Indien u gebruik wilt maken van Rainforest Alliance's trademarks, dan moet u 

ook dit benoemen. 

 

4: Overige documentatie 

Hieronder wordt een overzicht gegeven van het type documenten dat beschikbaar moet zijn 

gedurende de FSC chain of custody audits, of als separate bestanden, of als bijlages bij uw chain 

of custody procedure. 

Policy of Association 

De FSC Policy of Association is een statement waarvan FSC eist dat certificaathouders deze 

ondertekenen. Dit om te voorkomen dat FSC samen zou kunnen werken met organisaties die de 

kernwaarden van FSC schenden. 

Lijst met daarop de getrainde medewerkers 

U dient aan te kunnen tonen dat al het personeel dat betrokken is bij de uitvoering van de FSC 

chain of custody procedure relevante training heeft gehad. Een eenvoudige manier om dit te doen 

is door een document te maken, dat medewerkers kunnen tekenen wanneer ze de training of 

instructies hebben gekregen. 

FSC productgroepenlijst 

Een lijst van FSC productgroepen is een belangrijk hulpmiddel in uw chain of custody systeem en 

gedurende de audit. De lijst kan één of meerdere producten in iedere groep bevatten die 

overeenkomen met het FSC product type, FSC claims gebruikt voor de uitgaande producten, 

boomsoorten, FSC claims gebruikt voor het inkomende materiaal, conversiefactoren, lokaties en 

het geselecteerde chain of custody systeem. 

 

 

Krijg inspiratie van NEPCon’s certificeringstoolkit 

Onze certificeringstoolkit bevat een klassiek voorbeeld voor een chain of custody 

procedure voor het fictieve bedrijf “Groenhout”. Deze procedure bevat alle eisen die van 

toepassing zijn op het transfer systeem. De procedure geeft u inspiratie over hoe u uw 

eigen chain of custody procedure kunt structureren en in gebruik kunt nemen om zo te 

voldoen aan de relevante FSC eisen. Formulieren en templates om de meest gebruikte 

bijlages te kunnen maken zijn ook in de toolkit opgenomen.  
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We raden u aan om de volgende documenten als leidraad te gebruiken: 

 FSC Producttype classificatie (FSC-STD-40-004a V2-0) (ook in het Nederlands 

beschikbaar). 

 Om boomsoorten vast te stellen raadt FSC u aan om gebruik te maken van het FSC 

Germplasm Resources Information Network (GRIN) Taxonomy Species Online Database. 

Deze kunt u vinden op: www.ars-grin.gov/cgibin/. 

Opmerking: NEPCon's certificeringstoolkit bevat een sjabloon om een productgroepenlijst te 

kunnen maken. 

Leverancierslijst 

Om fouten en fraude te voorkomen, eist FSC dat u regelmatig uw leveranciers van FSC materiaal 

controleert in de FSC database info.fsc.org. Hier kunt u zoeken naar een leverancier op naam of 

certificeringscode. 

 Wanneer de leverancier verschijnt bij de zoekresultaten, klikt u op de naam van de 

leverancier en de database zal u op dat moment doorverwijzen naar een pagina met 

informatie over de leverancier. 

 De naam en de certificerings- of licentiecode van de door de database getoonde 

leverancier moeten overeenkomen met de informatie die op uw inkoopfacturen of 

transportdocumentatie vermeld staat, indien relevant.  

 Selecteer de tab 'product data'; hier staat alle informatie gebundeld dit u nodig heeft om 

te kunnen bepalen dat het certificaat van de leverancier exact die FSC producten in scope 

heeft met de bijbehorende FSC claim zoals u het koopt. 

Gedurende de certificeringsaudit, dient u in staat te zijn om de actuele lijst van gecontroleerde 

FSC-gecertificeerde leveranciers te laten zien. Dit zijn de leveranciers voor wie u de hierboven 

genoemde acties heeft uitgevoerd. 

Opmerking: NEPCon's certificeringstoolkit bevat een sjabloon om een leverancierslijst te kunnen 

maken. 

  



 
 

 

5: Specifieke situaties 
 

Er kunnen specifieke situaties voor u van toepassing zijn, die niet zijn opgenomen in deze 

handleiding. Als onderdeel van het contact met medewerkers van NEPCon zal in overleg bekeken 

worden of u moet voldoen aan voorwaarden die verder gaan dan de in dit document behandelde 

onderwerpen. Hieronder hebben we enkele van de meest voorkomende situaties opgenomen die 

vaak leiden tot een verandering in uw voorbereidingsproces. 

Specifieke certificaat types 

Indien u gekozen heeft voor bijvoorbeeld Chain of Custody/ Controlled Wood certificering, een 

Multi-site, groepscertificering of projectcertificering voor bouwprojecten, dan is de verwachting dat 

het voorbereidingsproces meerdere stappen bevat dan de stappen die eerder in deze handleiding 

zijn opgesomd. 

Echter, groepscertificering bijvoorbeeld neemt u ook taken uit handen. Bijvoorbeeld, u hoeft niet 

uw eigen chain of custody procedure te ontwikkelen en beheren, maar u dient enkel de procedures 

te volgen die beheerd worden door uw groepsmanager.  

Uitbesteding 

Wanneer u gecertificeerde processen wilt uitbesteden, dan gelden speciale regels. Uw chain of 

custody procedures moeten toegesneden zijn op deze situatie en er dienen overeenkomsten te zijn 

met iedere onderaannemer afzonderlijk.  

Opmerking: u vindt ondersteuning en voorbeelden in NEPCon’s handleiding “hoe om te gaan met 

het uitbesteden van FSC productie”. 
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Over NEPCon 

NEPCon is een internationaal opererende, non-profit 

organisatie die werkt aan het stimuleren van het 

verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen en 

duurzame leefomstandigheden wereldwijd. 

Door certificering en innovatieve projecten helpen wij 

andere organisaties om deel te worden van een 

oplossing waarmee we enkele van ’s werelds 

grootste uitdagingen, inclusief wereldwijde 

ontbossing, klimaatverandering en verlies van 

biodiversiteit willen aanpakken. 

NEPCon beheert het Rainforest Alliance's 

boscertificeringsprogramma in Europa, Rusland, 

Turkije en Israël. We bieden onze FSC beoordelingen 

aan onder de FSC accreditatie van Rainforest 

Alliance. 
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