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ONAFHANKELIJKE AUDITS MET 

FOCUS OP TRACEERBAARHEID. 
 

FSC-certificaten worden niet uitgereikt door FSC 

België of FSC Internationaal, maar wel door 

onafhankelijke certificerings-organismen die hiervoor 

in opdracht van FSC Internationaal geaccrediteerd én 

gecontroleerd worden. FSC Chain of Custody 

certificering is gebaseerd op audits, die minstens 

jaarlijks bij het bedrijf worden uitgevoerd. 

FSC BELGIË: INFORMATIE, ADVIES 

EN OPLEIDING 
 

FSC België staat dus niet zelf in voor bedrijfsaudits of 

het uitreiken van certificaten. Wel kan u uiteraard bij 

ons terecht voor praktische informatie omtrent FSC 

certificering , en allerhande vragen hieromtrent.  

 

Ook organiseren we regelmatig ‘FSC Chain of 

Custody opleidingen’ in groep, en dit zowel in het 

Nederlands als het Frans. Hiernaast zijn er ook 

mogelijkheden voor een ‘In House’ opleiding binnen 

uw bedrijf (ook in het Engels).  

 

Merk op dat er ook mogelijkheden bestaan om 

beroep te doen op een (externe) consultant om uw 

FSC-certificering voor te bereiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EEN FSC CHAIN OF CUSTODY 

CERTIFICATIE OP MAAT VAN UW 

BEDRIJF 
 

Klein of groot bedrijf? Één vestiging of meerdere 

locaties? In binnen- of buitenland? Er bestaan 

diverse mogelijkheden om een FSC Chain of 

Custody certificaat te behalen ‘op maat’ van uw 

bedrijf. 

 

• Individueel certificaat 

• Multisite certificaat 

• Groepscertificering (voor KMOs tot max. 15 VTEs) 

 

 

 

 

 

FSC CHAIN OF CUSTODY CERTIFICERING  
OP MAAT VAN ELK BEDRIJF 
 

Indien uw bedrijf deel is van de handelsketen van FSC-gecertificeerde producten, is een FSC Chain of Custody 

(CoC) certificaat onontbeerlijk indien u deze FSC-gecertificeerde producten met de juiste garanties aan uw klant wil 

verkopen. Zodra uw bedrijf FSC-gecertificeerde materialen aankoopt, ze al dan niet intern verwerkt, en ze wil 

verkopen met een formele FSC-garantie heeft uw bedrijf een bedrijfseigen Chain of Custody certificaat nodig. 

FSC CoC OPLEIDINGEN 

 

Ontdek op www.fsc.be onze 

geplande FSC Chain of Custody 

(CoC) opleidingsdata, en/ of 

mogelijkheden voor een ‘In House’ 

of online opleiding. 

 

Of contacteer ons voor meer 

informatie 
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https://www.fsc.be/nl-be/certificering-van-bos-of-bedrijf/chain-of-custody-coc
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‘TYPES’ VAN CHAIN OF CUSTODY 

CERTIFICATEN 
 

INDIVIDUEEL CERTIFICAAT 

Een ‘individueel certificaat’ is de ‘standaard’ vorm qua certificering: uw bedrijf gaat een overeenkomst aan met een 

erkend FSC-certificeringsorganisme, die zal instaan voor de jaarlijkse audit en tussentijdse opvolging. 

 

MULTISITE CERTIFICAAT 

Heeft uw bedrijf meerdere fysieke locaties, of gaat het zelfs om meerdere, aparte bedrijven die juridisch en/of qua 

eigendomsstructuur samenhangen? Dan bestaat de mogelijkheid om deze diverse locaties onder één certificaat te 

groeperen (in plaats van apart individueel certificaat voor elke site). Afhankelijk van de precieze context kan dit 

onder de vorm van een ‘individueel certificaat met meerdere locaties’ of een ‘multisite certificaat’. Een ‘multisite 

certificaat’ biedt hierbij de meeste mogelijkheden qua interne organisatie en geografische spreiding (multinationaal). 

Ook hier zal uw bedrijf een overeenkomst aangaan met een erkend FSC-certificeringsorganisme, die de jaarlijkse 

audit (en tussentijdse opvolging) zal uitvoeren van het hoofdkantoor en (al dan niet steekproefsgewijs) de 

aangesloten sites. 

 

GROEPSCERTIFICERING: VOOR KMO’s tot 15 VTE 

Voor bedrijven met maximaal 15 werknemers (uitgedrukt in voltijds equivalenten) bestaat de mogelijkheid om op 

een kostenefficiënte wijze een FSC Chain of Custody certificaat te behalen via groepscertificering. Hierbij fungeert 

een groepsmanager (doorgaans een onafhankelijke consultant) als tussenschakel tussen uw bedrijf en een erkend 

FSC-certificeringsorganisme. De groepsmanager heeft een dubbele rol: enerzijds helpt zij/hij u praktisch van A tot 

Z, wat zeker bij de opstart van grote meerwaarde is. Anderzijds staat de groepsmanager in voor de (minstens) 

jaarlijkse audit en tussentijdse opvolging. Zelf wordt de groepsmanager – en een steekproef van de aangesloten 

bedrijfsleden – minstens jaarlijks geaudit door het erkend FSC-certificeringsorganisme. 
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ERKENDE CERTIFICEERDERS  IN BELGIË 
 

In onderstaande lijst staan enkel de erkende FSC-certificeringsorganismen die een actieve dienstverlening hebben 

op de Belgische markt. Voor een volledige lijst van alle erkende FSC-certificeerders wereldwijd kan u hier terecht. 

 

 

 

GROEPMANAGERS / CONSULTANTS  

Certification body Contact Person Talenkennis 

Control Union Certifications B.V.  

 

http://www.controlunion.be  

Glenn Feryn  

certificationbe@controlunion.com  

0473/690840  

NL / FR  / ENG 

Ecocert Environnement SAS  

 

http://www.ecocert-environnement.com  

Gauthier Burkard 

gauthier.burckard@ecocert.com  

+33 6 45278404  

FR  / ENG 

Preferred by Nature  

 

http://www.preferredbynature.org  

Tim Roelandts 

troelandts@preferredbynature.org  

0476/932527  

NL / FR  / ENG 

 

SCS GLOBAL SERVICES Benelux office 

 

http://www.scsglobalservices.com  

Theodore Brauer 

benelux@scsglobalservices.com  

+31 35 6859650  

NL / FR  / ENG 

 

SGS Belgium  

 

htpp://www.be.sgs.com  

Linda van Nijnatten 

Linda.vanNijnatten@sgs.com  

03/5454852  

NL / FR  / ENG 

 

TUV NORD France 

 

https://www.tuv-nord.com  

Christian Musiquo  

cmusiquo@tuv-nord.com  

+33 7 62582061  

FR  / ENG 

 

WOOD.be 

 

http://www.wood.be  

Ward Van Peteghem  

ward@wood.be  

02/5581569  

NL / FR  / ENG 

 

Organisatie Contact Person Consultancy Groeps-

manager 

Talen-

kennis 

BVD energieadvies B.V.  

 

https://www.bvdenergie.com 

Bart Van Damme 

bart@bvdenergie.be  

0474/526054  

√ 
NL / FR  

ENG 

Suricata bv 

 

https://www.suricata.be 

Michèle Thijs   

michele@suricata.be  

011/964245  

√ √ 
NL / FR  

ENG 
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