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meedoen? CheCk het stappenplan
voor bedrijven die het Chain of Custody certiﬁcaat willen behalen heeft
pefC nederland een eenvoudig stappenplan samengesteld, dat als pdf
op onze website beschikbaar is. scan deze Qr-code voor een directe link
naar het document op onze website of ga naar www.pefcnederland.nl
telefonisch contact opnemen kan natuurlijk ook via 030-6930040.

O

m een Chain of Custody certificaat te behalen moet uw bedrijf
voldoen aan de Chain of Custody
Standaard, die uit twee onderdelen bestaat:
u Uw systeem om gecertificeerd
van niet-gecertificeerd materiaal te scheiden;
u Enkele eisen aan uw organisatie, procedures en administratie.
Een erkend en onafhankelijk certificeringsbureau van uw keuze voert een audit uit om
te zien of uw bedrijf voldoet en verleent het
certificaat, dat vijf jaar geldig is en elk jaar
wordt gecontroleerd. Zo’n audit duurt doorgaans een halve dag, maar kan voor grotere
bedrijven tot twee dagen in beslag nemen.

A

Naast de kosten voor de certificering betaalt
u via de certificeerder een jaarlijkse, omzetgerelateerde afdracht aan PEFC Nederland.
U bent dan tevens lid van de Vereniging
PEFC Nederland en heeft het recht om het
PEFC logo te gebruiken, zonder extra kosten.
alleen, samen of per projeCt
Beschikt uw bedrijf over meerdere productielocaties, filialen, vestigingen of franchisenemers die juridisch aan elkaar verbonden
zijn, dan kunt u die onderbrengen onder
één certificaat: het multisite-certificaat.
De deelnemende locaties en bedrijven zijn
gezamenlijk verantwoordelijk voor het voldoen aan de CoC eisen.

B
C

Kleine zelfstandige bedrijven (met minder
dan 50 fte én niet meer dan CHF 9 miljoen
omzet) kunnen gezamenlijk onder één
groepscertificaat worden gebracht. Net als
bij het multisite-certificaat ligt het beheer
bij een centrale coördinator (groepsmanager).
Daarnaast kent PEFC een voorziening voor
projectcertificering, waarbij meerdere leveranciers van gecertificeerd materiaal betrokken zijn zonder een eigen CoC certificaat.

Chain of Custody:

Chain of Custody:

gedeelde verantwoordelijkheid
voor duurzaam BosBeheer.
doe mee!

gedeelde verantwoordelijkheid
voor duurzaam BosBeheer.
doet u mee?

eén keurmerk, drie laBels
Bedrijven die het PEFC-logo willen gebruiken,
krijgen via PEFC Nederland een logolicentie.
PEFC hanteert deze drie labels:
A. Het ‘on product’ label PEFC Gecertificeerd (voor
producten die minimaal 70% gecertificeerd zijn)
B. Het ‘on product’ label PEFC Gerecycled (voor
producten die minimaal 70% gerecyclede grondstoffen bevatten)
C. Het ‘off product’ promotionele label. Met het
promotionele gebruik kunnen (gecertificeerde) ondernemingen, organisaties, overheden, verenigingen en
anderen hun steun aan PEFC en duurzaam bosbeheer
uitdragen. Promotioneel gebruik verwijst niet naar
specifieke producten of naar het feit dat grondstoffen
afkomstig zouden zijn uit PEFC gecertificeerd bos.

1 PERCENTAGEMETHODE

2 FYSIEKE SCHEIDINGSMETHODE

% gecertificeerd hout
% hout uit gecertificeerde bronnen
% hout uit niet-gecertificeerde bronnen
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Fysieke scheiding:
De eenvoudigste methode hiervoor is door het
gecertificeerde materiaal fysiek gescheiden te
houden van andere grondstoffen. Dat kan op
drie manieren:
u lokatie: door bepaalde plekken op het
bedrijfsterrein exclusief te bestemmen voor
het ontvangen, produceren, verpakken en
verzenden van gecertificeerde producten;
u tijd: door gecertificeerde producten te ontvangen, verwerken en verzenden gedurende
een specifieke periode;
u identificatie: door gecertificeerde produc-

Percentage methode:
De andere methode is de ‘percentagemethode’. Vanwege een tekort aan PEFC
gecertificeerde grondstoffen zijn producenten
soms genoodzaakt om een mix van PEFC
gecertificeerde en ongecertificeerde grondstoffen te gebruiken.
De hoeveelheid PEFC gecertificeerd materiaal in een product kan daardoor variëren.
Certificaathouders zijn, net als bij fysieke
scheiding, verplicht het percentage gecertificeerd materiaal te vermelden met de formele
claim ‘x% PEFC gecertificeerd’.
Voor al het materiaal geldt dat het niet uit
controversiële bronnen afkomstig mag zijn.
Daarvoor hanteert PEFC het due diligence
systeem, dat hout uit controversiële bronnen
(zie kader) uitsluit en voorkomt dat illegaal
geoogst materiaal terecht komt in gecertificeerde producten.
Voor de correcte berekening van de percentages zijn heldere formules ontwikkeld, zowel
voor situaties waarin materiaal voor een
specifieke productie wordt ingekocht, als
voor de berekening van percentages over een
langere periode.

20

E

ten herkenbaar te maken (met behulp van het
PEFC logo, kleur- en/of barcodes).

pt

Bosbeheeractiviteiten die:
A) niet in overeenstemming zijn met lokale,
nationale en internationale wetgeving,
met name op de volgende gebieden:
boswerkzaamheden en oogstwerkzaam• heden waaronder omvorming van bos
naar ander gebruik;
beheer van gebieden met aangewezen
• hoge natuur- en culturele waarde;
beschermde en bedreigde soorten, waar• onder CITES-bepalingen;
arbeidsomstandigheden en gezondheid
• van de bosarbeiders;
eigendoms-, beheers-, en gebruiks• rechten van de inheemse bevolking;
het betalen van belastingen en royalties.
B) niet voldoen aan handels- en douane
wetgeving van het land van oogst voor
zover dit de bossector betrekt.
C) gebruik maken van genetisch
gemanipuleerde organismen.
D) bos omvormen naar een ander
vegetatietype, waaronder het omvormen
van primaire bossen naar plantagebossen.

en PEFC Chain of Custody identificeert het hout en de houtproducten
die bij het maken van PEFC gecertificeerde producten kunnen worden
gebruikt. Dat zijn grondstoffen uit
het bos, maar ook gerecyclede
grondstoffen.
Om het PEFC keurmerk geloofwaardig en
betrouwbaar te houden is het belangrijk dat
alleen producten en hoeveelheden die als
PEFC gecertificeerd zijn ingekocht, ook weer
als PEFC gecertificeerd worden verkocht.
Bedrijven moeten de gecertificeerde producten
daarom gescheiden houden van niet-gecertificeerde producten. Dit kan op twee manieren:

se

A werknemers niet verhinderen om zich
vrij te verenigen, hun vertegenwoordigers te
kiezen en om collectief met hun werkgever
te onderhandelen;
B geen dwangarbeid toepassen;
C geen gebruik maken van werknemers
jonger dan de wettelijke minimumleeftijd;
D alle werknemers een gelijke behande
ling bieden, onder meer op het gebied van
werving, promotie, werkverdeling en ontslag;
E gezonde en veilige arbeidsomstandig
heden bieden.

PEFC vermijdt controversiËle
bronnen

08

Goed voor mens èn milieu
De economische en sociale aspecten spelen
ook een belangrijke rol bij certificering van
het bosbeheer, net als het waarborgen dat
de fundamentele rechten van de werknemers in de keten worden gerespecteerd.
PEFC is ’s werelds eerste keurmerk voor
bosbeheer dat van bedrijven in de handelsketen verlangt dat zij voldoen aan sociale,
gezondheids- en veiligheidseisen gebaseerd
op de ‘ILO Declaration on Fundamental

Principles and Rights at Work (1998)’. Deze
eisen vormen een extra garantie voor consumenten en partners in de handelsketen dat
de belangrijkste rechten van werknemers in
de gehele handelsketen zijn gerespecteerd.
Bedrijven met een CoC certificering van
PEFC tonen aan dat ze:

20

Gezond voor bos én bedrijf
Duurzaamheid is inmiddels een vaste
waarde in het economisch en maatschappelijk verkeer. Overheden stimuleren het
(onder meer via het duurzaam inkoopbeleid
overheden), bedrijven ontwikkelen het (denk
aan de BREEAM-regels voor duurzaam
bouwen) en consumenten vragen erom
(het EU Ecolabel neemt in populariteit toe).
De PEFC Chain of Custody betekent voor
bedrijven dat zij aan de verwachting van hun
klanten en de consument kunnen voldoen.
Het geeft bedrijven toegang tot markten
voor milieuvriendelijke producten, levert een
concurrentievoordeel op en de verzekering
aan de consument dat het bedrijf de claim
duurzaam te zijn, ook echt waar maakt.

Jeroen Voges,
Roto Smeets

“De controle
op het groepscertificaat is goed
geregeld.”

# certiﬁcaten (incl. groepscertiﬁcaten)

E

en betrouwbaar en geloofwaardig
keurmerk als PEFC vraagt om
traceerbaarheid en transparantie.
De garantie dat hout- en papierproducten alleen grondstoffen
uit duurzaam beheerde bossen
bevatten is een gedeelde verantwoordelijkheid van de hele handelsketen. Bedrijven die
het PEFC keurmerk willen voeren, moeten
over het Chain of Custody (CoC) certificaat
beschikken. Dat certificaat maakt het mogelijk om een PEFC gecertificeerd product
te herleiden naar PEFC gecertificeerde – en
dus duurzaam beheerde - bossen. Pas als
alle schakels in de productieketen, zoals
houtexploitant en pulpfabriek, papierfabriek
en papierhandel, drukkerij en uitgeverij, een
CoC certificaat hebben komt het eindproduct
als ‘PEFC gecertificeerd’ in de winkel te liggen. Hetzelfde principe geldt voor de keten
houtzagerij, houtimporteur, timmerfabriek
en bouwbedrijf. De Chain of Custody is zo het
bewijs aan betrokken handelspartners en consumenten dat uw bedrijf hout- en houtproducten uit verantwoord beheerde bossen gebruikt.
Chain of Custody certificering is de garantie
voor duurzame herkomst, een teken dat we
onze bossen duurzaam beheerd doorgeven.
Aan elkaar en aan volgende generaties.

René Roorda,
Trappenhuis
Roorda:

“Het voldoen
aan de eisen was
eigenlijk een
kleine moeite.”

Onafhankelijk, onpartijdig en ongeëvenaard

pt

Jaap de Windt,
Aannemersbedrijf
C. van Dillen en
Zoon BV:

Controle over de handelsketen

se

Het Chain of Custody certificaat:
garantie voor duurzame herkomst

“Door het multisitecertificaat delen
we de verantwoordelijkheid en zijn
we in een keer PEFC
gecertificeerd.”

M

et ruim 245 miljoen hectare
gecertificeerd bos is PEFC
’s werelds grootste keurmerk
voor boscertificering. Het is
bovendien bijzonder toegankelijk voor kleine, particuliere
boseigenaren en bedrijven in de keten
doordat ze de mogelijkheid hebben om
zich bij een groepscertificaat aan te
sluiten. In drie jaar is het aantal bedrijven
in Nederland met een PEFC Chain of
Custody certificaat exponentieel gegroeid
naar ruim 450.
De standaarden die PEFC hanteert zijn
gebaseerd op internationale afspraken
die zijn erkend door 149 regeringen. Door
een strikte scheiding van standaardisering en certificering is PEFC volstrekt
onafhankelijk en onpartijdig.
Zo levert PEFC niet alleen een bijdrage
aan levensonderhoud en plattelandsontwikkeling, maar garandeert ook behoud
en verbetering van de biodiversiteit en
bescherming van ecologisch beschermde
gebieden.
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PEFC vermijdt controversiËle
bronnen

08

Goed voor mens èn milieu
De economische en sociale aspecten spelen
ook een belangrijke rol bij certificering van
het bosbeheer, net als het waarborgen dat
de fundamentele rechten van de werknemers in de keten worden gerespecteerd.
PEFC is ’s werelds eerste keurmerk voor
bosbeheer dat van bedrijven in de handelsketen verlangt dat zij voldoen aan sociale,
gezondheids- en veiligheidseisen gebaseerd
op de ‘ILO Declaration on Fundamental

Principles and Rights at Work (1998)’. Deze
eisen vormen een extra garantie voor consumenten en partners in de handelsketen dat
de belangrijkste rechten van werknemers in
de gehele handelsketen zijn gerespecteerd.
Bedrijven met een CoC certificering van
PEFC tonen aan dat ze:

20

Gezond voor bos én bedrijf
Duurzaamheid is inmiddels een vaste
waarde in het economisch en maatschappelijk verkeer. Overheden stimuleren het
(onder meer via het duurzaam inkoopbeleid
overheden), bedrijven ontwikkelen het (denk
aan de BREEAM-regels voor duurzaam
bouwen) en consumenten vragen erom
(het EU Ecolabel neemt in populariteit toe).
De PEFC Chain of Custody betekent voor
bedrijven dat zij aan de verwachting van hun
klanten en de consument kunnen voldoen.
Het geeft bedrijven toegang tot markten
voor milieuvriendelijke producten, levert een
concurrentievoordeel op en de verzekering
aan de consument dat het bedrijf de claim
duurzaam te zijn, ook echt waar maakt.

Jeroen Voges,
Roto Smeets

“De controle
op het groepscertificaat is goed
geregeld.”

# certiﬁcaten (incl. groepscertiﬁcaten)

E

en betrouwbaar en geloofwaardig
keurmerk als PEFC vraagt om
traceerbaarheid en transparantie.
De garantie dat hout- en papierproducten alleen grondstoffen
uit duurzaam beheerde bossen
bevatten is een gedeelde verantwoordelijkheid van de hele handelsketen. Bedrijven die
het PEFC keurmerk willen voeren, moeten
over het Chain of Custody (CoC) certificaat
beschikken. Dat certificaat maakt het mogelijk om een PEFC gecertificeerd product
te herleiden naar PEFC gecertificeerde – en
dus duurzaam beheerde - bossen. Pas als
alle schakels in de productieketen, zoals
houtexploitant en pulpfabriek, papierfabriek
en papierhandel, drukkerij en uitgeverij, een
CoC certificaat hebben komt het eindproduct
als ‘PEFC gecertificeerd’ in de winkel te liggen. Hetzelfde principe geldt voor de keten
houtzagerij, houtimporteur, timmerfabriek
en bouwbedrijf. De Chain of Custody is zo het
bewijs aan betrokken handelspartners en consumenten dat uw bedrijf hout- en houtproducten uit verantwoord beheerde bossen gebruikt.
Chain of Custody certificering is de garantie
voor duurzame herkomst, een teken dat we
onze bossen duurzaam beheerd doorgeven.
Aan elkaar en aan volgende generaties.

René Roorda,
Trappenhuis
Roorda:

“Het voldoen
aan de eisen was
eigenlijk een
kleine moeite.”

Onafhankelijk, onpartijdig en ongeëvenaard

pt

Jaap de Windt,
Aannemersbedrijf
C. van Dillen en
Zoon BV:

Controle over de handelsketen

se

Het Chain of Custody certificaat:
garantie voor duurzame herkomst

“Door het multisitecertificaat delen
we de verantwoordelijkheid en zijn
we in een keer PEFC
gecertificeerd.”

M

et ruim 245 miljoen hectare
gecertificeerd bos is PEFC
’s werelds grootste keurmerk
voor boscertificering. Het is
bovendien bijzonder toegankelijk voor kleine, particuliere
boseigenaren en bedrijven in de keten
doordat ze de mogelijkheid hebben om
zich bij een groepscertificaat aan te
sluiten. In drie jaar is het aantal bedrijven
in Nederland met een PEFC Chain of
Custody certificaat exponentieel gegroeid
naar ruim 450.
De standaarden die PEFC hanteert zijn
gebaseerd op internationale afspraken
die zijn erkend door 149 regeringen. Door
een strikte scheiding van standaardisering en certificering is PEFC volstrekt
onafhankelijk en onpartijdig.
Zo levert PEFC niet alleen een bijdrage
aan levensonderhoud en plattelandsontwikkeling, maar garandeert ook behoud
en verbetering van de biodiversiteit en
bescherming van ecologisch beschermde
gebieden.

een Chain of Custody CertifiCaat Behalen?
doen.
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meedoen? CheCk het stappenplan
voor bedrijven die het Chain of Custody certiﬁcaat willen behalen heeft
pefC nederland een eenvoudig stappenplan samengesteld, dat als pdf
op onze website beschikbaar is. scan deze Qr-code voor een directe link
naar het document op onze website of ga naar www.pefcnederland.nl
telefonisch contact opnemen kan natuurlijk ook via 030-6930040.

O

m een Chain of Custody certificaat te behalen moet uw bedrijf
voldoen aan de Chain of Custody
Standaard, die uit twee onderdelen bestaat:
u Uw systeem om gecertificeerd
van niet-gecertificeerd materiaal te scheiden;
u Enkele eisen aan uw organisatie, procedures en administratie.
Een erkend en onafhankelijk certificeringsbureau van uw keuze voert een audit uit om
te zien of uw bedrijf voldoet en verleent het
certificaat, dat vijf jaar geldig is en elk jaar
wordt gecontroleerd. Zo’n audit duurt doorgaans een halve dag, maar kan voor grotere
bedrijven tot twee dagen in beslag nemen.

A

Naast de kosten voor de certificering betaalt
u via de certificeerder een jaarlijkse, omzetgerelateerde afdracht aan PEFC Nederland.
U bent dan tevens lid van de Vereniging
PEFC Nederland en heeft het recht om het
PEFC logo te gebruiken, zonder extra kosten.
alleen, samen of per projeCt
Beschikt uw bedrijf over meerdere productielocaties, filialen, vestigingen of franchisenemers die juridisch aan elkaar verbonden
zijn, dan kunt u die onderbrengen onder
één certificaat: het multisite-certificaat.
De deelnemende locaties en bedrijven zijn
gezamenlijk verantwoordelijk voor het voldoen aan de CoC eisen.

B
C

Kleine zelfstandige bedrijven (met minder
dan 50 fte én niet meer dan CHF 9 miljoen
omzet) kunnen gezamenlijk onder één
groepscertificaat worden gebracht. Net als
bij het multisite-certificaat ligt het beheer
bij een centrale coördinator (groepsmanager).
Daarnaast kent PEFC een voorziening voor
projectcertificering, waarbij meerdere leveranciers van gecertificeerd materiaal betrokken zijn zonder een eigen CoC certificaat.

Chain of Custody:

Chain of Custody:

gedeelde verantwoordelijkheid
voor duurzaam BosBeheer.
doe mee!

gedeelde verantwoordelijkheid
voor duurzaam BosBeheer.
doet u mee?

eén keurmerk, drie laBels
Bedrijven die het PEFC-logo willen gebruiken,
krijgen via PEFC Nederland een logolicentie.
PEFC hanteert deze drie labels:
A. Het ‘on product’ label PEFC Gecertificeerd (voor
producten die minimaal 70% gecertificeerd zijn)
B. Het ‘on product’ label PEFC Gerecycled (voor
producten die minimaal 70% gerecyclede grondstoffen bevatten)
C. Het ‘off product’ promotionele label. Met het
promotionele gebruik kunnen (gecertificeerde) ondernemingen, organisaties, overheden, verenigingen en
anderen hun steun aan PEFC en duurzaam bosbeheer
uitdragen. Promotioneel gebruik verwijst niet naar
specifieke producten of naar het feit dat grondstoffen
afkomstig zouden zijn uit PEFC gecertificeerd bos.
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