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De definitie van certificering

• Certificering: systeem om na onafhankelijke en onpartijdige verificatie te bevestigen dat 

een product of dienst aan bepaalde normen en kwaliteitseisen voldoet. 

• Bos- en houtcertificering: vrijwillig proces waarbij een onafhankelijke derde partij (de 

“certificeerder”) de kwaliteit van het bosbeheer en de houtproductie beoordeelt aan de 

hand van een reeks eisen (“normen”) die vooraf zijn vastgesteld door een publieke of 

particuliere certificeringsorganisatie. 



De uitgangspunten van certificering
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De basisstructuur van een certificeringsschema

Normen

• Beschrijven de eisen waaraan een aanvragende onderneming moet voldoen 

Aanvullende documenten

• Specificeren de eisen, speciale gevallen, interpretaties

Beschrijving van het certificeringsproces

• Definieert de certificeringsfases, de verschillende audits en hun methode

Etikettering- en communicatiemechanisme

• Beschrijft het gebruik van labels en logo's, openbaar gemaakte informatie, 
certificaatreferenties, enz.

Accreditatiemechanisme (meestal)

• Waarborgt de onafhankelijkheid en de technische en organisatorische 
competentie van een certificeringsinstantie en auditors



Hoe certificering werkt …… (1)

Normen

• Reeks vereisten waaraan een bedrijf moet voldoen om 

gecertificeerd te worden

• Van toepassing op specifieke situaties/entiteiten:

• de activiteit (bosbeheer versus houtverwerking)

• de nationale context (juridisch / biologisch) 

• de aard van de entiteit (smallholder, groep van entiteiten…)

• Een schema bevat vaak een groep normen

en aanvullende documenten 

(beleid, richtlijnen, adviezen, enz.)

Aanvullende
documenten

Een document, opgesteld door

consensus en goedgekeurd

door een erkende instantie,

dat, voor veelvoorkomend en

herhaald gebruik, regels,

richtlijnen of kenmerken bevat

voor activiteiten of hun

resultaten, gericht op het

bereiken van de optimale orde

in een bepaalde context.

Norm/standaard (ISO 

guide 17021)



Hoe certificering werkt …… (2)

Certificeringsactoren

Eigenaar van 

het schema

Ook wel het “normatieve orgaan” genoemd, 

dit is de entiteit die:

• eigenaar van het certificeringsschema is

• de regels (standaarden en 

andere documenten) en het systeem 

ontwikkelt

Accreditatie-instantie

Certificaathouders

Certificeringsinstanties



Hoe certificering werkt …… (3)

Certificeringsactoren De organisatie die andere organisaties kan 

accrediteren als gekwalificeerde 

certificeringsinstanties (CI). 

Dit houdt in:

• ontwikkelt accreditatieprogramma's op basis 

van de eisen van certificeringsschema's

• controleert de CI (administratieve audit en in 

het veld) elk jaar om ervoor te zorgen dat hun 

certificeringspraktijken correct worden 

uitgevoerd

• Onderling vergelijkbaar niveau van audits.

Accreditatie-instantie

Eigenaar van 

het schema

Certificeringsinstanties

Certificaathouders



Hoe certificering werkt …… (4)

Certificeringsactoren
Instantie die de naleving zal evalueren aan 

de hand van de reeks regels (na 

accreditatie):

• definieert de organisatie en procedures om te 

voldoen aan de eisen van schema's

• controleert en certificeert het bedrijf

• traint, beheert en monitort auditors

Eigenaar van 

het schema

Accreditatie-instantie

Certificeringsinstanties

Certificaathouders



Hoe certificering werkt …… (5)

Certificeringsactoren
Bedrijven die vragen om gecertificeerd te 

worden en:

• definiëren procedures om te voldoen aan 

certificeringsnormen

• voeren de naleving (en controle) uit

• ontvangen een certificaat

• gebruiken labels op producten

Eigenaar van 

het schema

Accreditatie-instantie

Certificeringsinstanties

Certificaathouders



Hoe certificering werkt …… (6)

Wat is gecertificeerd?

SYSTEMEN

Hoe wordt het bos 

beheerd?

Hoe wordt het houtmateriaal 

behandeld in de toeleveringsketen?

PRODUCTEN

Welke producten zijn gekoppeld aan 

gecertificeerde bossen en gecertificeerde 

handelsentiteiten?



Hoe certificering werkt …… (7)

Etikettering in bos- en houtcertificering …

• Label om product te identificeren als afkomstig uit 

gecertificeerde bossen

• Claimt de productstatus als aantoonbaar gecertificeerd

…en communicatie/transparantie

• Openbare auditrapporten

• Certificaatgegevens en omvang (database)

• Certificeringslogo om het certificeringsproces te promoten



Hoe certificering werkt …… (10)

Contract met 

certificerings-

instantie

Pre-
audit 

(optie)

Upgrade 

acties

Raadpleging

belanghebbenden

(alleen FM)

Eerste

audit

Corrigerende

maatregelen

Aanvullende

audit

Besluit over 

certificering

Uitgifte van 

certificaat

Jaarlijkse

audit

Onderhoud/ 

vernieuwing 

van certificaat

Algemeen 

certificeringsproces 

(5-jaar cycli)



FLEGT-REDD+ project

Bedankt!


