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PEFC maakt bijmengen
van FSC simpel
Een duurzaam product of project produceren
wordt steeds vaker gevraagd
Van het gecertificeerde bos wereldwijd is ⅔ PEFC en ⅓ FSC
gecertificeerd. De beschikbaarheid van papier uit duurzaam
beheerd bos is daarom groter als u PEFC en FSC materiaal mengt.
Het mengen is al sinds lange tijd mogelijk bij PEFC.
Papier zonder PEFC keurmerk bijmengen?
Dan moet u via een risicoanalyse uitsluiten dat dit papier afkomstig is uit
controversiële bronnen1. FSC gecertificeerd materiaal kan in de
risicoanalyse zonder verder onderzoek als ‘verwaarloosbaar’ risico
worden beschouwd2. Dit geldt voor al het FSC materiaal, ongeacht of het
nu hout, papier, pulp, tropisch of naaldhout is. Let wel, u kunt van FSC
papier geen PEFC papier maken en andersom overigens ook niet. U
specificeert daarom de percentages in de claims.
100% aantoonbaar duurzaam
PEFC moedigt het gebruik van duurzame grondstoffen aan. Indien u
zowel PEFC als FSC gecertificeerd papier in één product of project
verwerkt, weerhoudt PEFC u niet om claims van beide keurmerken te
vermelden op de factuur en/of pakbon, want daarmee kunt u
aantoonbaar maken dat het product/project volledig uit duurzaam
geproduceerd papier bestaat. Informeer bij FSC of het gebruik van beide
claims is toegestaan. Bijvoorbeeld: 50% PEFC gecertificeerd, FSC Mix
50%. Het is wel ten alle tijde vereist dat uw bedrijf zowel PEFC als FSC
Chain of Custody gecertificeerd is.
Opdrachtgevers vragen naar papier uit duurzaam beheerd bos
De EU, Nederlandse Overheid en de leden van de World Business
Council en Consumer Goods Forum zijn voorbeelden van
opdrachtgevers die om duurzaam geproduceerd papier vragen. Het
PEFC keurmerk wordt door hen en door bijvoorbeeld STABU, RAW,
BREEAM en DUBOkeur® erkend als duurzaam.
Wilt uw opdrachtgever papier uit duurzaam beheerd bos, maar schrijft
deze slechts één keurmerk voor dan leidt dat o.a. tot onnodige extra
logistiek en dubbelcertificering. Op dit moment is zo’n 37 miljoen ha bos
dubbel gecertificeerd, dat had beter éxtra gecertificeerd bos kunnen zijn.
PEFC helpt u bij de juiste formulering voor de vraag naar papier uit
duurzaam beheerd bos. Bekijk de modelbestektekst en de Algemene
Beleidsverklaring hiernaast.
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Zie “5.3 Risicoanalyse” van de PEFC Chain of Custody Standaard
U moet wel vaststellen dat het papier daadwerkelijk FSC gecertificeerd is

Kenmerk DUURZAAM
belangrijker dan keurmerk
Om opdrachtgevers te helpen de
stap van ‘keurmerk’ naar
‘duurzaam bosbeheer’ te maken
stuurt u hen deze modeltekst:

http://www.pefcnederland.nl/wpcontent/uploads/2016/06/Bestektek
st-duurzaam-bosbeheer.pdf

Algemene Beleidsverklaring
ter bevordering van duurzaam
bosbeheer
In Nederland hebben diverse
organisaties deze verklaring
ingezet om hun beleid te
communiceren

http://www.pefcnederland.nl/wpcontent/uploads/2016/06/Beleidsv
erklaring.doc.

Eenvoudige manieren om PEFC
producten te maken en verkopen
Fysieke scheidingsmethode
Organisaties die zich laten certificeren voor de fysieke
scheidingsmethode moeten PEFC gecertificeerd papier tot en met de
verkoop gescheiden houden van niet-PEFC gecertificeerd papier. Deze
methode is eenvoudig, maar hiermee is het niet mogelijk PEFC
gecertificeerd papier te mengen met papier zonder PEFC keurmerk. De
percentagemethode is een prima uitkomst voor het bijmengen.
Percentagemethode
Laat u certificeren volgens de percentagemethode om PEFC
gecertificeerd papier en bijvoorbeeld FSC gecertificeerd papier te
mengen en u de claims op de factuur en/of pakbon toepast. Het
ingekochte PEFC percentage voor een product(groep) kunt u eenvoudig
op orderniveau vaststellen of aan de hand van een doorlopende periode,
d.w.z. de inkoop van een voorgaande periode (bijvoorbeeld de afgelopen
12 maanden). Vervolgens zijn er 2 manieren om gemengde producten te
verkopen, namelijk:

Fysieke scheiding
Inkoop

Productie &
Verkoop
PEFC product
te verkopen als
100% PEFC
gecertificeerd

Gemiddeld percentage
Inkoop
-75% PEFC
-25% overig

Productie

1) met een gemiddeld percentage (%). Alle producten verkoopt u met
hetzelfde % PEFC gecertificeerd. Gebruik deze methode als u veel
meer PEFC papier inkoopt dan papier zonder PEFC keurmerk.
2) met een volume kredietsysteem. U kunt dan een deel van de
producten als PEFC gecertificeerd verkopen en een deel zonder
PEFC claim. Gebruik deze methode als u een deel van de producten
met een hoger % PEFC dan gemiddeld wilt verkopen.
Bij het vaststellen van het % PEFC gecertificeerd telt niet PEFC
gecertificeerd materiaal niet mee in de claim “X% PEFC Gecertificeerd”.
Naast de claim ook het PEFC label op het product?
Dat kan. PEFC hanteert een drempel van 70% voor het gebruik van het
PEFC label op producten. NB. voor de PEFC claim op een
leveringsdocument geldt geen drempel van 70%.
PEFC maakt bijmengen simpel: “100% aantoonbaar duurzaam”
Voor een persoonlijke uitleg kunt u altijd contact met ons opnemen of
lees meer over de methodes in het 8 stappenplan of sectie 6.3
‘Percentagemethode’ van de PEFC Chain of Custody Standaard. Scan
de QR code of ga naar:
http://pefcnederland.nl/pefc-certificering/chain-of-custody/stappenplan/
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Verkoop
Volledig product
te verkopen als
75% PEFC
gecertificeerd

Volume kredietsysteem
Inkoop
-50% PEFC
-50% overig

Productie

Verkoop
-50% van de
productie als
100% PEFC
gecertificeerd
-50% zonder
claim

