
Wij begrijpen dat onafhankelijke certificering u en uw klanten kan helpen om duurzamere producten te herkennen, te selecteren en 
te kopen. Wij willen u graag informatie geven over de certificeringsinstanties die we hebben gekozen om mee samen te werken, 

de redenen voor deze keuzes en de mogelijke voordelen die dit heeft voor u en uw bedrijf.

FSC & ISO 14001: de door ons gekozen certificeringen

Wat is FSC?
Forest Stewardship Council (FSC) is een organisatie 
met meerdere belanghebbenden, met leden uit 
milieubeschermingsgroepen, economische en sociale 
groepen, de houthandel en de bosbouw, lokale 
bosbouwgroepen en andere organisaties van over de hele wereld. 
FSC is opgericht om verantwoordelijk beheer van de bossen in 
de wereld te bevorderen. Het is een internationale organisatie 
zonder winstoogmerk, met als missie het bieden van een echt 
onafhankelijk, internationaal en geloofwaardig keurmerksysteem 
voor hout en andere bosbouwproducten.

De FSC heeft twee belangrijke verantwoordelijkheden:

•  Het instellen van normen

•  Het accrediteren van de certificeringsinstanties

Producten met het FSC label zijn onafhankelijk gecertificeerd, 
waardoor consumenten zeker weten dat ze afkomstig zijn uit 
bossen die zodanig beheerd worden dat ze tegemoetkomen aan de 
sociale, economische en ecologische behoeften van de huidige en 
toekomstige generaties.

FSC is ons voorkeurslabel voor onbewerkte 
materialen
Kimberly-Clark heeft als onderdeel van haar algemene 
bosbouwbeleid een voorkeur uitgesproken voor FSC. Dit volgt uit 
een onafhankelijk onderzoek naar de algemene levering van FSC 
gecertificeerde bossen, waaruit bleek dat, hoewel Kimberly-Clark 
op dit moment niet uitsluitend met FSC gecertificeerde producten 
werkt omdat nog niet genoeg bossen FSC gecertificeerd zijn, de 
FSC volumes in de toekomst zullen toenemen.#

Kimberly-Clark is lid van FSC International en neemt daardoor deel 
in het controleproces door belanghebbenden voor de ontwikkeling 
van nieuwe FSC normen en beleidslijnen.

FSC Handelsketen (“Chain of Custody”) 
Certificering
FSC Handelsketen biedt een link tussen het bos waaruit de vezels 
afkomstig zijn, en het product dat ervan gemaakt is.

•  Wij volgen het bezit en transport van houtvezel uit een FSC 
gecertificeerd bos in elk productiestadium.

•  Wij zorgen ervoor dat niet door FSC gecertificeerd hout, niet uit 
omstreden bronnen afkomstig is.

•  Wij gebruiken gerecyclede materialen uit gecontroleerde 
bronnen. 

Alle Europese fabrieken van KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* 
zijn gecertificeerd voor het produceren van FSC gelabelde 
producten.

Wat houdt dit voor u in?
Milieugroepen over de hele wereld steunen FSC als de beste 
certificering van duurzaam bosbeheer.

•  Geeft aan dat het hout afkomstig is uit duurzame, goedbeheerde 
bossen.

•  Helpt u tegemoet te komen aan de vraag van uw klanten door 
producten te selecteren met milieukeurmerken.

•  Helpt u bij het opbouwen en beschermen van uw merk door 
gedifferentieerde, sterk presterende producten aan te bieden die 
FSC gecertificeerd zijn.

# Dit onderzoek is in te zien op  
www.kimberly-clark.com www.kcpreducetoday.com



# Een Environmental Management System (EMS) biedt u een kader voor het efficiënt beheren van 
milieuverantwoordelijkheden, op een manier die geïntegreerd is in uw algemene activiteiten.
® en * Handelsmerken van Kimberly-Clark Worldwide, Inc. © 2008 KCWW. Publikatie No.: 4541.03 NL

Wat is ISO 14001?
ISO 14001 is een internationaal 
geaccepteerde norm waarin 
uiteengezet wordt hoe u een effectief 
milieubeheersysteem# kunt instellen.

ISO 14001 is ons voorkeurslabel voor 
verantwoorde productie
KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* heeft een milieu-, gezondheids- 
en veiligheidsbeheersysteem geïmplementeerd binnen al 
onze wereldwijde productielocaties. De doelstellingen van dit 
beheersysteem zijn het blijven bieden van een veilige werkomgeving 
voor onze werknemers en het verkleinen van onze impact op het 
milieu. Beide punten zijn belangrijke verplichtingen voor  
Kimberly-Clark als een verantwoordelijk bedrijf.

KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* heeft de ISO 14001 norm voor 
milieubeheersystemen gekozen, omdat het de volgende doelen 
heeft:

•  Bouwen aan de eigen bestaande milieubeheersystemen en deze 
verder verbeteren.

•  Naleving van het milieubeleid van Kimberly-Clark aantonen.

•  Naleving van milieuwetgeving en voorschriften blijven garanderen.

•  Externe goedkeuring van onze milieubeheersystemen verkrijgen 
om te communiceren aan geïnteresseerde belanghebbenden.

Wat houdt dit voor u in?
•  ISO 14001 vereist dat we de gevolgen voor het milieu van onze 

activiteiten begrijpen en beheren, dus u kunt erop vertrouwen dat 
de producten die u van ons koopt geproduceerd worden op een 
locatie met een cultuur van voortdurende milieuverbetering.

•  Aangezien ISO 14001 wereldwijd erkend is, helpt het label op onze 
producten om onze proactieve benadering van milieubeheer over 
te brengen.

•  Alle KIMBERLY-CLARK PROFESSIONAL* fabrieken in Europa 
zijn ISO 14001 geaccrediteerd: nog een manier waarop we onze 
betrokkenheid bij het beschermen van het milieu laten zien.

FSC en ISO product assortiment
Wij hebben nu een assortiment gecertificeerde producten, waaronder handdoeken, toilettissue, facial tissue en poetsdoeken uit de volgende 
topmerken:


