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Betreft: herziening van het beleid m.b.t. Jaarlijkse Administratie Kosten (AAF) tb.v. verbeterde 
dienstverlening 

Hierbij delen wij u mee dat wij met ingang van januari 2014 een herziening zullen doorvoeren van het 
beleid met betrekking tot de AAF (FSC-POL-20-005 V2-0) voor alle gecertificeerde bedrijven binnen het 
FSC-systeem. De AAF is ingevoerd ter ondersteuning van de kernfuncties en -diensten van FSC ten 
behoeve van de Certificaathouders (CH) en is sinds 2008 niet meer aangepast. 

Als FSC-gecertificeerd bedrijf zult u waarschijnlijk te maken krijgen met een verhoogde AAF, die 
betaald wordt via uw certificeerder als onderdeel van uw jaarlijkse FSC-certificeringsaudit. 

Een overzicht van de aangepaste tarieven vindt u hier: ic.fsc.org/aaf_revision .  

De meeste FSC-gecertificeerde bedrijven krijgen te maken met een beperkte verhoging tussen de $50 
en $400 op jaarbasis. Sommige bedrijven in hogere omzetcategorieën krijgen te maken met grotere 
stijgingen, terwijl andere – kleine ondernemingen en (bos)gemeenschappen – te maken krijgen met 
zeer minimale kostenverhogingen, om verdere certificering en betrokkenheid te stimuleren. 

In deze brief willen wij u graag achtergrondinformatie geven met betrekking tot de wijziging en ook 
uitleggen wat u ervoor terug kunt verwachten. 

Inspelen op de behoeften van uw onderneming  
Wij krijgen regelmatig te horen dat FSC-gecertificeerde ondernemingen en bosoperaties doeltreffende 
en tijdige ondersteuning willen van FSC, en dat FSC haar activiteiten op het gebied van marketing- en 
marktontwikkeling waar ook ter wereld dient te verbeteren, om de hoogst mogelijke waarde te kunnen 
bereiken voor de investering van onze certificaathouders in hun certificering. Echter, wil FSC in staat 
zijn om in te spelen op de toenemende noodzaak van dienstverlening, risicovermindering, 
marktontwikkeling en marketingactiviteiten, dan hebben wij een duurzame versterking nodig van de 
lokale, regionale en internationale aanwezigheid en dienstverlening. Om dat te kunnen bereiken, dient 
het huidige model van de AAF te worden herzien. 

Verbeterde aanwezigheid en capaciteit in uw regio 
Het bovengenoemde verzoek werd het eerst gedaan door de FSC-leden op de Algemene FSC-
Vergadering van 2011. Om dit verzoek zo goed mogelijk te kunnen opvolgen, heeft FSC International 
de hulp ingeroepen van het organisatieadviesteam van PricewaterhouseCoopers en Sustainability Inc. 
Zij concludeerden dat er meer middelen zouden moeten worden bestemd voor ons netwerk van 
regionale en nationale kantoren, om op de toenemende groei van FSC en van haar dienstverlening aan 
gecertificeerde ondernemingen in te kunnen spelen.    

Bij zo’n herzieningsproces hoort ook dat een vast percentage van de bedragen verzameld in een 
bepaald land in datzelfde land worden aangewend ter ondersteuning van lokale, regionale en 
internationale activiteiten en groei. Met andere woorden: er komt een directere relatie tussen uw AAF-
tarief en de lokale ondersteuning en dienstverlening van FSC in Nederland. 

FSC investeert in en zal actief werken aan een verbetering van het systeem en de levering van hulp en 
diensten, waaronder: 
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 beheer en verdere ontwikkeling van het zogenaamde Multi-Stakeholder Governance systeem 

van FSC; 

 handhaving en versterking van het wereldwijde systeem van FSC-beleid en standaarden, 

waaronder traceerbaarheid en nieuwe technologieën; 

 wereldwijde en lokale communicatie, marketing, het onderscheiden van het FSC-keurmerk, 

inclusief samenwerking met commerciële partners; 

 beheer en bescherming van het FSC-keurmerk; 

 handhaving en verdere ontwikkeling van het systeem van FSC voor het oplossen van 

geschillen; en 

 belangenbehartiging bij overheden. 

 

Bovendien zal FSC in het bijzonder investeren in  

 het omgaan met en beheren van risico’s m.b.t. certificering in strategische en belangrijke 

landen; en 

 het stimuleren van minder ontwikkelde markten waar ook ter wereld, met name in de tropen. 

Wij hopen dat de veranderingen in het AAF-beleid en de bijbehorende verhoging van het 
dienstverleningsniveau van de wereldwijde FSC-organisatie goed ontvangen zal worden, door 
certificaathouders en door andere belangrijke stakeholders. Wij beseffen dat het FSC-systeem 
momenteel een ingrijpende wijziging ondergaat. Deze veranderingen zijn er echter op gericht dat FSC 
zich kan ontwikkelen tot een nog krachtiger en ontvankelijker systeem waar u op kunt vertrouwen. U 
kunt er zeker van zijn dat wij er hard aan zullen werken om oplossingen en waarde te creëren voor alle 
partijen, wat uiteindelijk zal resulteren in een sterkere en meer geïntegreerde FSC-organisatie, tot uw 
voordeel en dat van bossen wereldwijd. 

Wij willen graag van de gelegenheid gebruikmaken om u te danken voor uw betrokkenheid en 
deelname aan FSC. In 2014 zal FSC vieren dat zij zich reeds 20 jaar inzet voor de bevordering van 
verantwoord bosbeheer. Dat hadden wij niet kunnen doen zonder uw betrokkenheid. Door uw steun 
heeft FSC de weg gebaand en zal zij dat blijven doen als ’s werelds hoogst gewaardeerde 
boscertificeringssysteem.  

Indien u vragen of opmerkingen heeft, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen als uw landelijke 
contactpersoon. 

 

Met vriendelijke groet, 

Liesbeth Gort      Kim Carstensen 
Directeur FSC Nederland    Algemeen directeur, FSC International 
l.gort@fsc.nl 


