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wel mogelijk om hout afkomstig uit
FSC-gecertiﬁceerde bossen onder
Fairtrade principes te verwerken en als
Madera Justa eindproduct in de schappen
te leggen.
Het verdient dan ook aanbeveling dat de
keurmerken zich verder inzetten om
herkenbaarheid van hout afkomstig uit
kleine en gemeenschapsbossen te
vergroten. Om breed gedragen garanties
te bieden dat hout voldoet aan zowel
duurzaam bosbeheer als aan Fairtrade
principes, verdient het aanbeveling dat
certiﬁceringssystemen (opnieuw) hun
krachten bundelen en certiﬁcering
volgens beide principes zo laagdrempelig
mogelijk aanbieden. Helaas is certiﬁcering
van duurzaam bosbeheer in (natuurlijke)
bossen met lokale, van bos afhankelijke
gemeenschappen niet laagdrempelig.
Datzelfde geldt voor Fairtrade certiﬁcering. De kosten van certiﬁcering zijn hoog.
Er is veel expertise nodig, zowel om te
voldoen aan de eisen van de internationale standaarden als het ontwikkelen van
een (export)markt. Dit maakt het interessant om te kijken naar nieuwe, lokale
initiatieven die laagdrempelig zijn, maar
toch voldoende zekerheid bieden ten
aanzien van het voldoen aan duurzaam
bosbeheer en Fairtrade principes. Gezien
de strenge eisen die veel eindklanten op
de Europese houtmarkt stellen, zal het
geen sinecure zijn met nieuwe certiﬁceringsinitiatieven deze markt te betreden.
Wel liggen er kansen in nichemarkten
(bijvoorbeeld wereldwinkels) en voor
een-op-eenrelaties (bijvoorbeeld een NGO
met een retailer). Randvoorwaarden
hierbij zijn voldoende vertrouwen en
transparantie in de keten.
Mark van Benthem en Joyce Penninkhof

Voorbeelden community based certiﬁcering
Er zijn verschillende initiatieven wereldwijd waarbij gemeenschappen en
coöperaties zowel inzetten op duurzaam bosbeheer als op Fairtrade. Enkele
voorbeelden:
Madera Justa
Madera Justa is een platform met een certiﬁcatiesysteem voor duurzaam
geproduceerd hout en Fairtrade dat in 2008 is opgezet door de Spaanse NGO
Copade en FSC Spanje. Om uiteindelijk het label Madera Justa op producten
te kunnen zetten, moet de grondstof allereerst afkomstig zijn uit FSC- of
gelijkwaardig gecertiﬁceerd bos. Vervolgens moeten de verwerkende bedrijven in de keten gecertiﬁceerd worden volgens de Madera Justa-principes en
criteria, waar Fairtrade-criteria in zijn geïntegreerd. Madera Justa kent
momenteel een aantal gecertiﬁceerde producenten in Guatemala en verwerkers in Spanje. Bovendien zijn er de afgelopen jaren Madera
Justa-producten, zoals tuinmeubilair, geleverd aan grote
retailers als Leroy Merlin in Spanje (www.maderajusta.org).
Participatory Guarantee Systems
Certiﬁcering kan de toegang tot de markt verbeteren, maar voor veel kleine
producenten zijn internationale certiﬁceringssystemen vaak te duur en
vragen ze veel administratie. Daarom zoeken lokale producenten en NGO’s
naar alternatieven. Participatory Guarantee Systems (PGS) kunnen hier een
uitkomst bieden. Dit zijn certiﬁceringsinitiatieven waarbij lokaal een eigen
standaard en veriﬁcatieprocedure wordt vastgesteld en waarbij auditing
wordt gebaseerd op lokale omstandigheden en behoeften. Belangrijk is dat
PGS participatief en inclusief zijn en eigenaarschap voor lokale partijen
gecreëerd wordt. Daarmee kunnen PGS relatief snel worden opgeschaald en
een signiﬁcante impact hebben. De Nederlandse NGO Both ENDS promoot
PGS en stimuleert diverse initiatieven met lokale partnerorganisaties. Tot op
heden heeft PGS-certiﬁcering voor wat betreft producten uit het bos zich
vooral gericht op niet-houtige bosproducten (NTFP’s). Een voorbeeld van
PGS-certiﬁcering is het Analog Forestry Network in Costa Rica. Het overkoepelende International Analog Forestry Network heeft een systeem ontwikkeld waarbij lokale certiﬁceringsinitiatieven worden gecombineerd met
internationale Forest Garden Products certiﬁcering (een standaard voor
bosproducten). Het Analog Forestry Network in Costa Rica ondersteunt
lokale partners in het opzetten van agroforestry-systemen op gedegradeerde
gronden, geeft trainingen en helpt bij het vermarkten van de producten
(http://tiny.cc/LR_PGS).
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Community based
gecertiﬁceerd hout
Tegenwoordig leeft bij velen het besef dat het belangrijk is om duurzaam
geproduceerd hout te kopen. Daarnaast groeit ook het besef van het
belang van eerlijke productie en lokale verwerking van dit hout, waarbij
lokale gemeenschappen ook proﬁteren van de wereldwijd stijgende vraag
naar hout. Certiﬁcering van duurzaam bosbeheer en de handelsketen
garandeert dat producten afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen.
Maar wat als je graag Fairtrade houten producten wilt kopen? Probos heeft
verkend welke initiatieven er op dit vlak zijn en wat de relevantie is voor
de Europese houtmarkt.
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wel mogelijk om hout afkomstig uit
FSC-gecertiﬁceerde bossen onder
Fairtrade principes te verwerken en als
Madera Justa eindproduct in de schappen
te leggen.
Het verdient dan ook aanbeveling dat de
keurmerken zich verder inzetten om
herkenbaarheid van hout afkomstig uit
kleine en gemeenschapsbossen te
vergroten. Om breed gedragen garanties
te bieden dat hout voldoet aan zowel
duurzaam bosbeheer als aan Fairtrade
principes, verdient het aanbeveling dat
certiﬁceringssystemen (opnieuw) hun
krachten bundelen en certiﬁcering
volgens beide principes zo laagdrempelig
mogelijk aanbieden. Helaas is certiﬁcering
van duurzaam bosbeheer in (natuurlijke)
bossen met lokale, van bos afhankelijke
gemeenschappen niet laagdrempelig.
Datzelfde geldt voor Fairtrade certiﬁcering. De kosten van certiﬁcering zijn hoog.
Er is veel expertise nodig, zowel om te
voldoen aan de eisen van de internationale standaarden als het ontwikkelen van
een (export)markt. Dit maakt het interessant om te kijken naar nieuwe, lokale
initiatieven die laagdrempelig zijn, maar
toch voldoende zekerheid bieden ten
aanzien van het voldoen aan duurzaam
bosbeheer en Fairtrade principes. Gezien
de strenge eisen die veel eindklanten op
de Europese houtmarkt stellen, zal het
geen sinecure zijn met nieuwe certiﬁceringsinitiatieven deze markt te betreden.
Wel liggen er kansen in nichemarkten
(bijvoorbeeld wereldwinkels) en voor
een-op-eenrelaties (bijvoorbeeld een NGO
met een retailer). Randvoorwaarden
hierbij zijn voldoende vertrouwen en
transparantie in de keten.
Mark van Benthem en Joyce Penninkhof

Voorbeelden community based certiﬁcering
Er zijn verschillende initiatieven wereldwijd waarbij gemeenschappen en
coöperaties zowel inzetten op duurzaam bosbeheer als op Fairtrade. Enkele
voorbeelden:
Madera Justa
Madera Justa is een platform met een certiﬁcatiesysteem voor duurzaam
geproduceerd hout en Fairtrade dat in 2008 is opgezet door de Spaanse NGO
Copade en FSC Spanje. Om uiteindelijk het label Madera Justa op producten
te kunnen zetten, moet de grondstof allereerst afkomstig zijn uit FSC- of
gelijkwaardig gecertiﬁceerd bos. Vervolgens moeten de verwerkende bedrijven in de keten gecertiﬁceerd worden volgens de Madera Justa-principes en
criteria, waar Fairtrade-criteria in zijn geïntegreerd. Madera Justa kent
momenteel een aantal gecertiﬁceerde producenten in Guatemala en verwerkers in Spanje. Bovendien zijn er de afgelopen jaren Madera
Justa-producten, zoals tuinmeubilair, geleverd aan grote
retailers als Leroy Merlin in Spanje (www.maderajusta.org).
Participatory Guarantee Systems
Certiﬁcering kan de toegang tot de markt verbeteren, maar voor veel kleine
producenten zijn internationale certiﬁceringssystemen vaak te duur en
vragen ze veel administratie. Daarom zoeken lokale producenten en NGO’s
naar alternatieven. Participatory Guarantee Systems (PGS) kunnen hier een
uitkomst bieden. Dit zijn certiﬁceringsinitiatieven waarbij lokaal een eigen
standaard en veriﬁcatieprocedure wordt vastgesteld en waarbij auditing
wordt gebaseerd op lokale omstandigheden en behoeften. Belangrijk is dat
PGS participatief en inclusief zijn en eigenaarschap voor lokale partijen
gecreëerd wordt. Daarmee kunnen PGS relatief snel worden opgeschaald en
een signiﬁcante impact hebben. De Nederlandse NGO Both ENDS promoot
PGS en stimuleert diverse initiatieven met lokale partnerorganisaties. Tot op
heden heeft PGS-certiﬁcering voor wat betreft producten uit het bos zich
vooral gericht op niet-houtige bosproducten (NTFP’s). Een voorbeeld van
PGS-certiﬁcering is het Analog Forestry Network in Costa Rica. Het overkoepelende International Analog Forestry Network heeft een systeem ontwikkeld waarbij lokale certiﬁceringsinitiatieven worden gecombineerd met
internationale Forest Garden Products certiﬁcering (een standaard voor
bosproducten). Het Analog Forestry Network in Costa Rica ondersteunt
lokale partners in het opzetten van agroforestry-systemen op gedegradeerde
gronden, geeft trainingen en helpt bij het vermarkten van de producten
(http://tiny.cc/LR_PGS).
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Community based
gecertiﬁceerd hout
Tegenwoordig leeft bij velen het besef dat het belangrijk is om duurzaam
geproduceerd hout te kopen. Daarnaast groeit ook het besef van het
belang van eerlijke productie en lokale verwerking van dit hout, waarbij
lokale gemeenschappen ook proﬁteren van de wereldwijd stijgende vraag
naar hout. Certiﬁcering van duurzaam bosbeheer en de handelsketen
garandeert dat producten afkomstig zijn uit duurzaam beheerde bossen.
Maar wat als je graag Fairtrade houten producten wilt kopen? Probos heeft
verkend welke initiatieven er op dit vlak zijn en wat de relevantie is voor
de Europese houtmarkt.

