
FSC	 International	 heeft	 in	 2022	 twee

belangrijke	 wijzigingen	 in	 de	 nieuwe	 FSC

standaard	 verwerkt.	 Inmiddels	 heeft	 ieder

bedrijf	 voldaan	 aan	 de	 Fundamentele	 FSC

Arbeidsvoorwaarden.	 Dat	 wil	 zeggen	 dat

iedereen	de	beleidsverklaring	Fundamentele

FSC	arbeidsvoorwaarden	heeft	getekend	én

de	 zelfevaluatie	 Fundamentele	 FSC

Arbeidsvoorwaarden	 heeft	 uitgevoerd.	 De

deadline	hiervoor	was	31-12-2022.

De	 tweede	 belangrijk	 wijziging	 is	 de

introductie	 van	 een	 nieuwe	 FSC	Mix	 label.

Hiervoor	 geldt	 een	 overgangsperiode	 van

2,5	jaar	en	vanaf	30	juni	2024	moeten	deze

nieuwe	Mix-labels	 gebruikt	 worden.	 Tijdens

de	 overgangsperiode	 zijn	 beide	 versies

beschikbaar	 in	 het	 trademarkportal.	 Wij

adviseren	 alle	 bedrijven	 om	 bij	 nieuwe

uitingen	 direct	 het	 ‘New-MIX’	 label	 toe	 te

passen.	Bij	ongewijzigde	herdrukken	zal	uiterlijk	30	juni	2024	het	FSC	label	aangepast	moeten	worden	naar	de

nieuwe	 variant.	 Het	 nieuwe	 FSC	 Mix	 label	 kent	 een	 tekstwijziging.	 In	 het	 huidige	 labels	 staat:	 ‘Papier	 van

verantwoorde	 herkomst’.	 In	 het	 nieuwe	 label	 is	 dit	 gewijzigd	 naar:	 ‘Papier	 |	 Ondersteunt	 verantwoord

bosbeheer’.

Tijdens	de	 interne	audits	zullen	de	wijzigingen	besproken	worden	en	kunnen	vragen	beantwoord	worden	hoe

jullie	het	beste	om	kunnen	gaan	met	het	nieuwe	Mix-label.

Met	het	STIP-keurmerk	ziet	iedereen	direct:	alle	drukwerk	dat	je	levert	is	‘goed’,	ofwel
geproduceerd	van	papier	van	verantwoorde	herkomst.

Als	STIP-bedrijf	hoef	 je	geen	extra	administratieve	handelingen	te	verrichten,	 ‘100%
gecertificeerd	materiaal	in	=	100%	gecertificeerd	product	uit’.

Als	STIP-bedrijf	krijg	je	geen	logistieke	verplichtingen	opgelegd.

Geen	problemen	met	het	‘mengen’	van	keurmerken	bij	samengestelde	producten,
zolang	alle	materialen	maar	aantoonbaar	gecertificeerde	materialen	zijn.
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Erkenning	CO2	&	Energie	RI&E
De	 Creatieve	 Industrie	 (grafimedia,	 kartonnage,	 Sign,	 media	 &	 entertainment	 en	 zakelijke	 creatieve

dienstverlening)	heeft	sinds	deze	maand	een	eigen	erkend	instrument	waarmee	invulling	kan	worden	gegeven

aan	de	informatieplicht	energiebesparing	en	de	energie-auditplicht.	De	CO₂	&	Energie	RI&E	Creatieve	Industrie

is	erkend	door	het	Ministerie	van	Economische	Zaken	en	Klimaat.

Het	 is	een	webapplicatie	die	bestaat	uit	een	Energiebesparingsmonitor	en	een	CO₂	Voetafdrukmonitor.	Beide

modules	 leveren	 samen	 een	 volledige	 klimaatanalyse	 van	 een	 bedrijf,	 overeenkomstig	 alle	 internationale

standaarden	op	dit	vlak.		

Gebruikers	 van	 dit	 instrument	 voldoen	 eenvoudig	 aan	 de	 wettelijke	 informatieplicht	 door	 de	 automatische

rapportage	 via	 het	 e-loket	 van	 RVO	 aan	 te	 bieden	 aan	 de	 overheid.	 Let	 op;	 deze	 rapportage	 moet	 vóór	 1

december	2023	bij	RVO	binnen	zijn!	Het	 instrument	bevat	alle	maatregelen	die	op	de	Creatieve	Industrie	van

toepassing	zijn,	inclusief	die	van	de	Erkende	Maatregelen	Lijst.

Wil	je	meer	weten	over	de	mogelijkheden	van	de	CO₂	&	Energie	RI&E	voor	jou	bedrijf,	neem	dan	contact	met

ons	op	en	vraag	naar	Diede	Kolff	onze	adviseur	duurzaamheid.

Kijk	 voor	 meer	 informatie	 op:	 www.kennisplatform-energie-kvgo.nl/erkend-keurmerk.html	 of

op:	www.dienstencentrum.com/duurzaamproduceren

Nieuw	FSC®	Mix	label

STIP-certificaat
Is	 STIP	 het	 alternatief	 óf	 de	 overtreffende	 trap	 van	 FSC®	 en	 PEFC™?	 Veel	 hout-	 en	 papierverwerkers

gebruiken	 materiaal	 uit	 verantwoord	 beheerde	 bossen,	 zoals	 FSC-	 of	 PEFC-gecertificeerd	 papier.	 FSC-	 en

PEFC-bosbeheersystemen	hebben	sterk	bijgedragen	aan	de	ontwikkeling	van	verantwoord	bosbeheer	en	doen

dat	nog	steeds.	Een	FSC	of	PEFC-certificaat	wil	echter	niet	zeggen	dat	daarmee	ál	het	papier	dat	het	bedrijf

levert	 ook	 daadwerkelijk	 uit	 verantwoord	 beheerde	 bossen	 komt.	 De	 STIP-regeling	 eist	 dat	 wel,	 100%	 uit

verantwoord	beheerde	bossen.

STIP	 staat	 namelijk	 als	 enige	 door	 de	 overheid	 toegelaten	 systeem	 niet	 toe	 dat	 aangesloten	 bedrijven	 ook

papier	 verkopen	 dat	 niet	 uit	 verantwoord	 geproduceerde	 bossen	 afkomstig	 is.	Met	 het	 STIP-keurmerk	 wordt

vereist	dat	een	STIP-bedrijf	alleen	 ‘goed	papier’,	zoals	FSC	en	PEFC,	 inkoopt	en	verkoopt.	Hierdoor	ontstaat

direct	een	aantal	voordelen,	te	weten

Een	 nadeel	 is	 vooralsnog	 de	 lagere	 naamsbekendheid	 van	STIP,	waar	 de	 grafische	 industrie	 overigens	 een

belangrijke	rol	in	kan	hebben	om	dit	te	veranderen.

Voor	wie	is	STIP	interessant?	STIP	is	met	name	een	interessant	alternatief	als	je	de	administratieve	lasten	wilt

verlagen,	als	 je	de	 laatste	papiersoorten	wilt	uitfaseren	die	geen	verantwoorde	herkomst	hebben,	óf	als	 je	de

kosten	wilt	verlagen.	Dit	laatste	is	met	name	van	toepassing	op	individueel	gecertificeerde	bedrijven	aangezien

de	kosten	bij	groepscertificering	lager	liggen	en	er	(vooralsnog)	geen	STIP-groepscertificering	aangeboden	zal

worden.

Wil	je	meer	weten	over	de	mogelijkheden	van	STIP	binnen	jouw	bedrijf,	neem	dan	contact	met	ons	op	en	vraag

naar	Remco	Glashouwer	senior-adviseur	en	groepsmanager.

Kijk	voor	meer	informatie	op:	https://www.stip.org/

Heeft	u	behoefte	aan	meer,	of	aan	persoonlijke	toelichting	over	de	onderwerpen	in	de	nieuwsbrief?

Neem	gerust	contact	met	ons	op	via	020	–	543	56	88	of	stuur	een	e-mail	naar	helpdesk@dienstencentrum.com

Deze	e-mail	is	verstuurd	aan	{{email}}.	•	Als	u	geen	e-mails	meer	wilt	ontvangen,	kunt	u

zich	hier	afmelden.	•	U	kunt	ook	uw	gegevens	inzien	en	wijzigen.	•	Voor	een	goede

ontvangst	voegt	u	info@dienstencentrum.com	toe	aan	uw	adresboek.
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