***Nieuwsbericht***
FSC hout voldoet aan Nederlandse criteria
24 MAART 2015
FSC voldoet opnieuw aan de Nederlandse Inkoopcriteria voor duurzaam hout.
Dat concludeert de Nederlandse commissie TPAC1 die in opdracht van
Staatssecretaris Mansveld certificatiesystemen beoordeelt voor het duurzaam
inkoopbeleid van de Nederlandse overheid. De conclusie is het resultaat van een
periodieke herbeoordeling van FSC. Ook in 2008 ontving het internationale
certificatiesysteem een positief oordeel.
Een grondige toetsingsprocedure ging aan het oordeel vooraf. De commissie beoordeelde
zowel de huidige FSC standaard als de nieuwe standaard die vanaf december 2015 van
kracht wordt. Beide voldoen aan alle Nederlandse eisen, zo concludeert TPAC.
Als onderdeel van de procedure zijn ook aandachtspunten van stakeholders
meegenomen.2 Eén van de primaire aandachtspunten van stakeholders was de kwaliteit
van bosbeheer in landen waar FSC geen nationale standaard heeft en eisen deels worden
ontwikkeld door certificerende instellingen aldaar. TPAC voorzitter Gustaaf Borchardt: “Uit
ons uitvoerige onderzoek bleek dat de formulering van certificerende instellingen niet in
alle gevallen strookten met de FSC standaard. Onder andere de thema’s ‘bosconversie’3 en
‘rechten van inheemse volken’ hadden onze aandacht, mede vanwege het belang dat
stakeholders hieraan hechten. We hebben onze bevindingen met FSC gedeeld en FSC
heeft er gevolg aan gegeven door systematisch alle standaarden van certificerende
instellingen op deze twee thema’s te onderzoeken.” Belangrijk is dat TPAC geen
aanwijzingen vond dat de interpretaties van certificerende instellingen in de praktijk van
het bosbeheer hebben geleid tot niet-duurzame situaties. FSC voldoet op papier en in de
praktijk aan de Nederlandse inkoopcriteria voor duurzaam hout.
Wel heeft FSC de resultaten van het onderzoek benut om verdere verbeteringen aan te
brengen. Met het van kracht worden van de nieuwe FSC standaard in december 2015 is
eenduidige interpretatie van de FSC eisen nog beter gewaarborgd en het toezicht van FSC
op certificerende instellingen verder verbeterd.

Voor verdere informatie: www.tpac.smk.nl of 070 3586 300 (Myrthe Haase, SMK)
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Bij elke toetsing nodigt TPAC stakeholders zoals maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven en
kennisinstellingen uit om hun kennis en ervaringen met het certificatiesysteem te delen via een online forum.
TPAC onderzoekt de bijdragen en rapporteert na afloop van de toetsing hoe deze zijn meegenomen in het
eindoordeel over het systeem.
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Bosconversie is het omzetten van natuurlijk bos in een andere vorm van landgebruik zoals plantages of
infrastructurele werken.
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