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Hoe kunt u uw bosproducten op  
een verantwoorde wijze verkrijgen?

BOSBOUW

NALEVING VAN BOSBOUWREGELS DANKZIJ OPLOSSINGEN VAN SGS



Stand van de sector

De bosbouwsector is wereldwijd van groot economisch belang. Of het nu om ruw hout, 
timmerhout, houtpulp, verpakkingen, meubelen of andere houtproducten gaan, het wordt 
steeds belangrijker om te weten waar de materialen precies vandaan komen. 

In de geglobaliseerde markt van vandaag hebben nieuwe technologieën en multinationale 
handelsovereenkomsten een ingrijpend effect op de sector. Bedrijven worden vooral 
geconfronteerd met bedreigingen inzake regelnaleving, duurzaamheid en het verkrijgen van 
grondstoffen. Bindende voorschriften worden alsmaar strenger en milieubewuste consumenten 
willen alleen nog hout- en papierproducten uit goed beheerde bossen. Bedrijven die houtvezel 
gebruiken voor hun producten moeten hun juridisch-, sociaal- en milieubeleid aanpassen om 
competitief te blijven.

SGS biedt een reeks certificeringsdiensten voor de bosbouwsector en de hout- en 
papierindustrie. Bijvoorbeeld: Chain of Custody-certificering voor bosproducten, certificering 
voor bosbeheer en due diligence-diensten voor hout. Door ervoor te zorgen dat de producten 
op ethische en verantwoorde wijze worden verkregen, kunnen bedrijven blijven voldoen aan de 
eisen van hun klanten en de regelgeving. 

Al het hout dat wordt betrokken
uit gecertificeerde bossen voldoet

aan hoge sociale, economische
en milieunormen.

Gecertificeerd hout wordt 
getraceerd tot aan de 

eindgebruiker.

Hout dat is verwerkt in een 
gecertificeerde zagerij voldoet aan 

de kwaliteitsnormen.

Het productiemanagementsysteem
voldoet aan de certificeringseisen.

Verwerkings- en 
verpakkingsbedrijven

worden beoordeeld in het proces.

Handel en transport vallen ook 
onder het toepassingsgebied 

van de certificering.

Afgewerkte producten mogen 
alleen het certificeringslabel 

dragen als ze Chain of 
Custody-gecertificeerd zijn.

GECERTIFICEERDE BOSSEN HOUTZAGERIJ PRODUCENT VERPAKKINGSBEDRIJF DISTRIBUTIE KLEINHANDEL KLANT

VERANTWOORD BETREKKEN VAN HOUT VIA DE TOELEVERINGSKETEN
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MET HET OOG OP DE TOEKOMST
Consumenten zijn steeds bezorgder over de manier waarop de 
producten die ze kopen worden verkregen. Zij hechten onder meer 
veel belang aan:

Goed beheerde bossen 

Bescherming van habitats van planten en dieren

Duurzaamheidsdoel 



Wat zijn de meest voorkomende pijnpunten van de sector?

Dankzij onze bosproductenanalyse kunnen wij trends opsporen in de datapunten van onze klanten en bedreigingen 
en mogelijke verbeteringen vaststellen. Elke standaardclausule en de overeenkomstige datapunten worden 
beoordeeld, zodat we de belangrijkste pijnpunten voor de standaard kunnen bepalen. Met onze methode 
identificeren we de vijf belangrijkste pijnpunten van de sector op basis van het aantal keren dat ze voorkomen 
in onze dataset. Onze technische experts en bosbouwexperts brengen dan voor elk pijnpunt in kaart wat de 
meest waarschijnlijke gebeurtenis is die de bedrijfsactiviteiten negatief kan beïnvloeden. Dat noemen we 
“impactgebeurtenissen”. Aan de hand van deze gebeurtenissen kunnen we het risiconiveau bepalen van 
de vier belangrijkste impactgebieden van een organisatie. De onderstaande grafiek toont dit proces voor 
bosproductgegevens en identificeert merkreputatie en juridische complicaties als de grootste risicofactoren.
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11.000 VERSTREKTE CERTIFICATEN

9.000 DATAPUNTEN

* datapunten

Foutief labelgebruik

Verkeerde identificatie van 
toeleveringsmateriaal

Verkeerde verkoop, niet-conforme producten

Foutieve materiaalbalans of
conversiefactoren

Niet-naleving door
leveranciers

Verlies van gegevens
Terugroepactie

Niet-naleving
en boetes

Klachten van klanten

Moreel van personeel

BOS-
PRODUCTEN

Juridische complicaties 

Financiële gevolgen

Merkreputatie37%

38%

13%

6%

11%

IMPACTGEBIED RISICONIVEAU

HOOG MATIG LAAG

1. PIJNPUNTEN 2. IMPACTGEBEURTENISSEN 3. IMPACTGEBIEDEN

Gaps in the Procedures and 
Commitment
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UW STAPPEN NAAR
 CERTIFICERING

HOE SGS
KAN HELPEN

AUDIT TER PLAATSE
CONTROLEAUDITS

DOCUMENTATIE-AUDITS
EVALUATIE-AUDIT

REFERENTIE-
MATERIAAL

AANPASSINGEN
CERTIFICERING

PREAUDIT CERTIFICERINGS-
AUDIT

UW STAPPEN NAAR 
CERTIFICERING

DOCUMENTATIE-
AUDITS EVALUATIE-
AUDIT

AUDIT TER PLAATSE AANPASSINGEN CERTIFICERING CONTROLEAUDITS 

Er zijn twee standaarden beschikbaar voor de bosbouwsector. Bindende voorschriften worden alsmaar strenger en 
milieubewuste consumenten willen alleen nog producten uit goed beheerde bossen

FSC ®  CHAIN OF CUSTODY-CERTIFICERING  
FSC (Forest Stewardship Council) biedt een wereldwijd certificeringssysteem dat bedrijven helpt om hout uit goed 
beheerde bossen te identificeren en in te kopen. Daarbij bepaald FSC de beginselen van verantwoord bosbeheer en 
van de transformatie naar afgewerkte hout- en papierproducten (Chain of Custody, CoC). FSC wordt ondersteund 
door toonaangevende milieu-ngo’s. 
SGS Belgium NV en SGS Nederland B.V. leveren de FSC®-CoC-diensten onder de accreditatie van SGS Société 
Générale de Surveillance SA (ASI-ACC-047).

PEFC CHAIN OF CUSTODY-STANDAARD  
PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) bevordert duurzaam bosbeheer via certificering 
door onafhankelijke derden. Dankzij de CoC-certificering wordt de verwerking van hout en houtvezel gecontroleerd 
van het bos tot het afgewerkte product. PEFC is opgericht en wordt ondersteund door houtbedrijven in Europa en 
Noord-Amerika.
Meer informatie over FSC- en PEFC-accreditatie en -licenties van SGS vindt u op onze website. 

Certificeringen voor de bosbouwsector

VOORDELEN VAN CERTIFICERING:

Door te kiezen voor certificering toont u aan, dat uw 
organisatie in staat is om de materiaalstroom van hout- en 
papierproducten adequaat te traceren en producten kan 
aanprijzen die zijn verkregen uit goed beheerde bossen. 
U zult het vertrouwen van klanten winnen doordat u het 
risico op het gebruik van hout uit illegale houtkap beperkt 
en bijdraagt aan de wereldwijde bescherming van bossen. 

PROCESVERBETERING MERKIMAGO PERSONEELSMOTIVATIE
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