Wat is FSC®?

FSC® staat voor Forest Stewardship Council, of Raad voor Goed Bosbeheer.
Het is een internationale organisatie die zich inzet voor het behoud van
bossen. Een unieke organisatie: bedrijfsleven, natuur- en milieuorganisaties,
ontwikkelingsorganisaties en vakbonden werken binnen FSC® samen.
Gezamenlijk hebben zij regels opgesteld om hout te oogsten op een manier
die niet ten koste gaat van de mensen, planten en dieren en andere bomen in het bos. Daarbij
hebben alle betrokkenen evenveel te zeggen.
Als boseigenaren zich aan de FSC® regels houden, wordt hun bos FSC® gecertificeerd. Zij kunnen dan
FSC® gecertificeerde producten op de markt zetten. Onafhankelijke controleurs zien toe op naleving
van de regels. Op die manier is wereldwijd al 109 miljoen hectare bos FSC® gecertificeerd.
Door de FSC® regels in de praktijk toe te passen, zorgen boseigenaren ervoor dat hun bossen ook in
de toekomst behouden blijven, zodat mensen er kunnen wonen en werken en de houtproductie
nooit stilvalt.
Waar moet ik op letten?
Hoe weet je zeker dat we met FSC® hout hebben gewerkt? Of dat je houten tafel, stoel of parket is
gemaakt van hout met het FSC® keurmerk? Daarvoor zorgt de controle van de
hele handelsketen: bij ieder bedrijf in de keten, van bos en zagerij tot meubelof papierfabriek, zien onafhankelijke controleurs er op toe dat FSC® hout niet
wordt vermengd met hout uit slecht beheerde bossen of uit illegale kap. Ieder
bedrijf in de keten dat zich aan de FSC® regels houdt, heeft/krijgt een uniek nummer. Als alle
bedrijven in de keten gecertificeerd zijn, heeft ook het eindproduct het FSC® keurmerk en een
nummer. Daarmee heb je als klant zekerheid.
Hoe controleer ik of een product van Garden Plaza FSC® gecertificeerd is?
FSC® hout of producten moeten altijd herkenbaar zijn, ofwel door het FSC® keurmerk op het product,
ofwel door de vermelding van het FSC® certificeringsnummer op de documentatie (offerte, factuur).
Mondelinge mededelingen van leveranciers, aannemers, etc. dat het bij hun producten om FSC®
hout gaat, zonder tastbaar bewijs, hebben geen waarde. Ook alleen een kopie van een certificaat
(van bos of bedrijf) bewijst niet dat het om FSC® hout gaat, omdat het certificaat bij een bedrijf hoort
en nooit bij een product of partij hout.

