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Legaliteitsverklaringen geven een aanduiding van de legale herkomst van hout. Zij zeggen niets over het feit of het hout afkomstig is uit 
duurzaam beheerde bossen. Legaliteitsverklaringen dienen daarom niet te worden verward met keurmerken voor duurzaam bosbeheer.  
Wel kunnen legaliteitsverklaringen kunnen een opmaat vormen naar de certificering van duurzaam bosbeheer.   
 

FSC Controlled Wood 
 
Forest Stewardship Council 
FSC (Forest Stewardship Council) is een mondiaal toepasbaar 
certificeringsysteem dat staat voor het stimuleren van ecologisch 
verantwoord, sociaal ondersteunend en economisch levensvatbaar 
bosbeheer (zie ook infoblad FSC). Het systeem heeft internationaal 
toepasbare principes en criteria voor duurzaam bosbeheer en 
certificering, met richtlijnen (10 principes en 70 criteria) die kunnen  
worden uitgewerkt in nationale of regionale standaarden. FSC voorziet in 
een handelsketencontrolesysteem (Chain of Custody-certificering, CoC), 
zodat alle schakels in de keten die hout(producten) willen verwerken ook 
daadwerkelijk kunnen aantonen dat het FSC-gecertificeerd hout betreft.  
 
FSC Controlled Wood 
FSC heeft naast de standaard voor duurzaam bosbeheer sinds 2006 een aparte standaard voor 
zogenaamd Controlled Wood (CW). Deze standaard is ontwikkeld om het aanbod van FSC 
gecertificeerd hout te vergroten. FSC gecertificeerde bedrijven kunnen onder bepaalde voorwaarden 
FSC gecertificeerd hout mengen met niet FSC gecertificeerd hout. Als aan alle voorwaarden wordt 
voldaan, kan dit hout als FSC Controlled Wood onder het Mix label op de markt worden gebracht. 
Hiermee wil FSC de productie van houtproducten met het label FSC Mix (gemengde bronnen) 
stimuleren en zo het aanbod van FSC-gecertificeerde producten in het algemeen vergroten. Door de 
toepassing van FSC CW wordt voorkomen dat hout uit controversiële bronnen wordt verwerkt in FSC 
gecertificeerde producten

1
. CW zegt niets over het duurzaam beheer van de bossen en is dan ook 

geen FSC gecertificeerd hout. FSC CW kan wel een opmaat vormen voor FSC-certificering en het is 
dan ook nadrukkelijk niet bedoeld om een markt te creëren die gebaseerd is op een lagere 
standaard. Met deze CW standaard kan voor niet FSC-gecertificeerd hout worden vastgesteld dat 
het hout niet afkomstig is uit: 

 illegale kap; 

 gebieden waar sociale conflicten bestaan met de bevolking; 

 bossen met hoge natuur- of cultuurwaarden ('high conservation value forests'); 

 conversie (natuurlijke bossen die worden kaalgekapt en omgezet in plantages of ander 
landgebruik); 

 bossen waar genetisch gemodificeerde bomen zijn aangeplant.  
 
De CW verificatie wordt uitgevoerd door gespecialiseerde bedrijven (certificeerders) die zijn 
geaccrediteerd door FSC. FSC CW mag niet verkocht worden aan een eindgebruiker, maar alleen 
aan FSC-gecertificeerde bedrijven. De certificaatnummers (CoC-nummers) van bedrijven kunnen 
worden geverifieerd via info.fsc.org. Wanneer FSC CW wordt verkocht moet dit altijd op de factuur 
staan met vermelding van het FSC-certificaatnummer (bijv. SGS-CW/COC-777777; CW = Controlled 
Wood). 
 
In de handel wordt FSC CW gebruikt als legaliteitsverklaring. Zo accepteren de Koninklijke 
Vereniging Van Nederlandse Houtondernemingen (VVNH) en Keurhout FSC Controlled Wood als 
bewijs voor de legale herkomst van hout.  

                                                 
1
 FSC gecertificeerde ‘Mix’ producten bestaan voor minimaal 70% uit FSC-gecertificeerd hout(vezel) en de rest van het 

hout(vezel) bestaat uit ‘FSC Controlled Wood’ of uit hergebruikt materiaal. Ook voor zogenaamde FSC Mix Credit producten 
mag alleen met FSC CW of hergebruikt materiaal worden gemengd. 
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Mengen FSC en PEFC 
Binnen het FSC CW systeem wordt ook de mogelijkheid geboden FSC gecertificeerd hout met PEFC 
gecertificeerd hout te mengen. Importeurs die FSC en PEFC gecertificeerd hout willen mengen, 
moeten vier stappen volgen. Het bedrijf dient ervoor te zorgen dat: 1) de scope van de FSC 
certificering binnen het bedrijf voorziet in toepassing van het percentagesysteem en/of 
kredietsysteem én dat het bedrijf geaudit is voor de Controlled Wood standaard en 2) het 
binnenkomende gecertificeerde hout per eenheid wordt geregistreerd op de gebruikelijke wijze bij 
FSC en PEFC certificering. Vervolgens 3) dient voor het PEFC gecertificeerde hout te worden 
vastgesteld of het voldoet aan de eisen van het FSC Controlled Wood systeem. Als dit het geval is 
mag het hout gemengd worden met FSC-hout volgens het percentage- of kredietsysteem. Ten slotte 
4) moeten bij het verkopen onder FSC claim de PEFC labels van het hout worden verwijderd. 
 
Meer info 
FSC Nederland: tel. 030-2363350 / info@fsc.nl / www.fsc.nl.  
FSC Internationaal: www.fsc.org.  
Database met alle geregistreerde FSC certificaathouders: info.fsc.org.  
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