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1 Voorwoord 
 
Dit document is onderdeel van het PEFC Nederland certificeringsschema (PCSN I-X) voor 
bosbeheer. Het schema is onderschreven door het internationale PEFC-keurmerk en is 
vastgesteld door het bestuur van PEFC Nederland. Het document PEFC Certificatiesysteem 
Nederland – Schema beschrijving  is ontwikkeld door PEFC Nederland. Het document werd 
aangenomen op 22 december 2011. 
 
PEFC Nederland is het Nederlandse nationale bestuursorgaan van de PEFC Council en het 
bevat vertegenwoordigers vanuit de bosbouw, houtverwerkende industrie en andere 
belangengroepen. 

2 Annotatie  
 
Dit document is onderdeel van het PEFC Certificatiesysteem Nederland dat geldig is op het 
grondgebied van Nederland. Het beschrijft relaties en verbindingen van actoren die 
deelnemen in het certificatieproces, het bereik, formulieren en middelen voor de beoordeling 
van duurzaam bosbeheer en geloofwaardige overdracht van informatie over de oorsprong 
van bosmateriaal naar de producten. Het voldoen aan de eisen en procedures van het PEFC 
Certificatiesysteem Nederland is de hoofdzakelijke voorwaarde voor het labelen van 
producten met het PEFC logo. Het PEFC logo geeft consumenten de garantie dat het 
gelabelde product afkomstig is uit duurzaam beheerd bos of duurzaam bosbeheer bevordert.  

3 Introductie 
 
Certificatie is een middel om te zorgen voor milieuvriendelijk, economische levensvatbaar en 
sociaal bevorderlijk bosbeheer. Het PEFC Certificatiesysteem Nederland voldoet aan alle 
fundamentele PEFC principes en eisen en daarom is het gelijk aan andere nationale 
certificatiesystemen die zijn goedgekeurd door dit programma. 
 
PEFC is het leidende en grootste programma voor duurzaam bosbeheer in de wereld. PEFC 
certificatie vertegenwoordigt een transparant systeem voor beoordeling van bosbeheer en 
het is een middel voor het traceren van de herkomst van op het bos gebaseerde producten 
van oogst naar verwerking tot en met het eindproduct. 

4 Bereik 
 
Dit document biedt uitgebreide informatie over de aard van bosbeheer- en chain of custody-
certificatie. Het definieert basisdefinities, elementen, procedures, taken, autoriteiten en 
relaties tussen actoren die deelnemen in het certificatieproces zoals gedefinieerd in het 
PEFCC technisch document.  
 
Dit document is geldig voor organisaties en management van certificatie van duurzaam 
bosbeheer en chain of custody in Nederland en is publiekelijk beschikbaar. 

5 Definities en afkortingen 

5.1 Definities 
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Aanvrager: boseigenaar/-beheerder, organisatie of een groep van boseigenaren/-
beheerders en andere entiteiten, die aan de audit onderworpen  is. 
 
Accreditatie: Derde partij verklaring die aangeeft dat een comformiteitsbeoordelende 
instelling de competenties heeft om specifieke conformiteitsbeoordelingen uit te voeren (STN 
EN ISO/IEC 17000, 5.6) 
 
Accreditatie instelling: Instelling die accreditatie uitvoert (STN EN ISO/IEC 17000, 2.6). 
 
Audit: systematisch onafhankelijk gedocumenteerd proces voor het verkrijgen van gegevens 
verklaringen van feiten en andere relevante informatie en het objectief beoordelen van in 
hoeverre aan gespecificeerde eisen wordt voldaan (STN EN ISO/IEC 17000, 4.4) 
 
Auditbevindingen: resultaten van de evaluatie van het verzamelde audit bewijs tegen de 
audit criteria (STN EN ISO 9000, 3.9.5) 
 
Auditbewijs: gegevens, verklaringen van feiten of andere informatie die relevant is voor de 
audit criteria en verifieerbaar (STN EN ISO 9000, 3.9.4) 
 
Auditdata: parameters op basis waarvan het mogelijk is om een teken van veranderingen of 
vervulling van de voorwaarden te beoordelen, mits deze parameters periodiek worden 
gemonitord en beoordeelt. 
 
Auditor: persoon met de gedemonstreerde persoonlijke eigenschappen en competentie om 
een audit uit te voeren (STN EN ISO 9000, 3.9.9) 
 
Auditplan: beschrijving van de activiteiten en regelingen voor een audit (EN ISO 9000, 
3.9.12) 
 
Auditrapport: rapport met daarin de resultaten van overeenstemming van de activiteiten met 
de eisen van de criteria. Het rapport richt zich hoofdzakelijk op de identificatie van non-
conformities tussen de daadwerkelijk stand van zaken en de eisen van de criteria. 
 
Auditteam: een of meer auditoren die een audit uitvoeren, zo nodig ondersteund door 
technische experts (STN EN ISO 9000, 3.9.10) 
 
Belanghebbende (stakeholder): Een individu of groep van individuen met een 
gemeenschappelijk belang bezorgd over of geraakt door het opereren van een organisatie. 
 
Bosbeheercertificering: procedure voor conformiteitsbeoordeling van bosbeheer in relatie 
tot de criteria geïdentificeerd in de bosbeheerstandaard. 
 
Bosbeheerder: fysieke of rechtspersoon die het bos beheert op basis van eigenaarschap, 
bestuurs- of pachtrechten. 
 
Boseigenaar: entiteit met de eigendomsrechten van een bosgebied die geautoriseerd is om 
de producten en utiliteiten daaruit te houden, gebruiken of zich daarvan te ontdoen. 
 
Certificaat (van overeenstemming): Document uitgegeven volgens de regels van het 
certificatiesysteem die bevestigt dat het gedefinieerde product, de procedure of het systeem 
de vastgestelde eisen tegemoet komt. 
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Certificerende instelling: Onafhanklijke derde partij die organisaties beoordeelt en 
certificeerd tegen bosbeheer- of chain of custody-standaard of andere documentatie die 
vereist is binnen het systeem. 
 
Certificering: derde partij verklaring gerelateerd aan producten, processen, systemen of 
personen (STN EN ISO/IEC 17000, 5.5) 
 
Certificeringssysteem/schema: systeem of standaarden, richtlijnen en regels die refereren 
naar de criteria voor bosbeheer, Chain of Custody eisen, certificeringsregelingen en eisen 
voor certificerende instellingen. 
 
Chain of custody certificaat: certificaat die de herkomst van bosproducten bevestigt. 
Producenten of retailers, die dit certificaat bezitten, kunnen bewijzen dat ruw materiaal dat is 
toegepast in de producten, afkomstig is uit bos onder gecertificeerd beheer. 
 
Chain of custody van bosproducten: Alle wijzigingen van eigenaarschap van uit bos 
afkomstige producten en veranderingen van deze producten tijdens het oogsten, transport, 
verwerking en de distributie van het bos naar de eindgebruiker. 
 
College van Beroep: Orgaan dat beroepen behandelt tegen beslissingen, geschillen of 
klachten. 
 
Consensus: algemene overeenkomst gekenmerkt door afwezigheid van aanhoudende 
oppositie voor substantiële kwesties door welk belangrijk onderdeel van de betreffende 
belangen dan ook en een proces dat er op gericht is om rekening te houden met de 
denkbeelden van alle betreffende partijen en om overeenstemming te vinden voor 
conflicterende argumenten. Consensus hoeft niet eenstemmigheid te betekenen (ISO/IEC 
Guide 2:1996). 
 
Criterium: eis waartegen de daadwerkelijke status wordt beoordeeld. 
 
Deelnemer in groepcertificering: aanvrager die deelneemt in het proces van 
groepcertificering.  
 
Derde partij: persoon of orgaan dat erkend is als zijnde onafhankelijk van de betrokken 
partijen met betrekking tot de desbetreffende kwesties (ISO 14050, 1.6). 
 
Duurzaam bosbeheer: Het rentmeesterschap en gebruik van bos en bosgebied op een 
manier en in een mate die hun biodiversiteit, productiviteit, regeneratiecapaciteit, vitaliteit en 
hun potentie behoud, zodat nu en in de toekomst voorzien kan worden in relevante 
ecologische, economische en sociale functies op lokaal, nationaal en wereldwijd niveau en 
die geen schade toebrengt aan andere ecosystemen (MCPFE). 
 
Gecertificeerd bosbeheer: Bosbeheer waarvoor een certificaat is uitgegeven door een 
certificerende instelling. 
 
Gemeenschap: persoon, orgaan of belangengroep, onafhankelijk van deelnemers in de 
certificering waarvan activiteiten aangedaan worden door duurzaam bosbeheer. 
 
Groepcertificering: Bosbeheer of Chain of Custody certificering van een groep van 
organisaties die een gezamenlijk certificaat uitgereikt krijgen. 
 
Interim revisie: Als PEFC standaarden op nationaal niveau aangepast worden dan zullen 
alle aanpassingen gecommuniceerd worden naar de PEFC Council die de aanpassingen 
beoordeelt. 
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Interne audit: systematisch onderzoek uitgevoerd door de aanvrager voor certificering of 
daarvoor geautoriseerde organisatie met als doel om te bepalen of de activiteiten en 
bijbehorende resultaten voldoen met de standaard en of deze gepast zijn voor het behalen 
van bepaalde doelstellingen. 
 
Lead auditor: gekwalificeerde persoon nodig voor het beheer en prestaties van audits. 
 
Milieu: omgeving waarin een organisatie opereert, inclusief lucht, water, land, flora en fauna. 
 
Non-conformiteit: niet voldoen aan een eis.  

 
Grote non-conformiteit: non-conformiteit die de bekwaamheid van het 
managementsysteem voor het voldoen aan PSCN I, II, of VI aantast of een 
geobserveerde non-conformiteit met wet- en regelgeving. 
 
Noot 1: Non-conformiteiten kunnen geclassificeerd worden als groot in de volgende 
omstandigheden:  

- Als er significante twijfel is dat er een effectieve procescontrole is of dat het 
bosbeheer voldoet aan PCSN I;  

- Meerdere kleine non-conformiteiten die geassocieerd zijn met dezelfde eis of 
kwestie kan een systematisch gebrek demonstreren en dus een grote non-
conformiteit vormen.  

 
Kleine non-conformiteit: non-conformiteit die de bekwaamheid van het 
managementsysteem voor het voldoen aan PSCN I, II, of VI niet aantast. 

 
Normatief document: document inclusief regels, voorschriften of parameters voor bepaalde 
activiteiten of corresponderende resultaten.  
 
Organisatie: bedrijf, corporatie, firma, onderneming, autoriteit of instituut, of een onderdeel 
of combinatie daarvan ongeacht of dat onderdeel geïncorporeerd is, ongeacht publiek of 
privaat, en dat zijn eigen functie en administratie heeft. (ISO 14050, 1.4) 
 
Periodieke revisie: complete revisie van standaarden binnen een exact gedefinieerde 
tijdsperiode dat het toelaat om de laatste kennis in de standaarden te verwerken en hun 
aanpassing aan lokale / regionale condities.  
 
Revisie door de PEFC Council: als de PEFC Council haar procedures herziet voor het 
zetten en implementeren van standaarden, dan zal PEFC Nederland de PEFC Council 
informeren over de daaruit volgende revisie van de Nederlandse PEFC Standaard. 
 
Standaard: document vastgesteld door consensus en goedgekeurd door een erkend 
orgaan, die, voor gemeenschappelijk en herhaaldelijk gebruik, voorziet in regels, richtlijnen of 
karakteristieken voor activiteiten en hun resultaten met als doel het behalen van de optimale 
mate van ordening in een gegeven context (EN 45020, 3.2). 
 
Surveillance audit: veldaudit, maar niet per se een volledige systeemaudit.  
 
Technische deskundige: persoon die specifieke kennis of expertise biedt aan het auditteam 
(STN EN ISO 9000, 3.9.11) 
 

5.2 Afkortingen 
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CoC   chain of custody voor bosproducten  
ILO   International Labour Organization 
NGB   National Governing Body 
NGO  Non-gouvernmentele organisatie 
PEFC   Program for the Endorsement of Forest Certification schemes 
PEFCC  PEFC Council 
PEOLG  Pan European Operational Level Guidelines 
PCSN   PEFC Certification System Netherlands 
VN  Verenigde Naties 
ER  Europese Raad 
EU  Europese Unie 

6 Organisatie van PEFC Nederland 
 
PEFC Nederland is een onafhankelijke vrijwillige professionele vereniging van juridische 
entiteiten met als doel het wereldwijd en specifiek in Nederland promoten van duurzaam 
bosbeheer en de consumptie van bosproducten als een hernieuwbare bron. Het is de 
Nederlandse PEFC Nationale Governing Body (NGB). PEFC Nederland is een lid van de 
PEFC Council sinds 8 augustus 2008. De doelstellingen en activiteiten zij gedefinieerd in de 
statuten van de vereniging. 
 
De Algemene Ledenvergadering van PEFC Nederland, bestaande uit alle leden, is het 
hoogste orgaan van de vereniging.  
 
Het Bestuur is het opperste managementorgaan. Het bestuur wijst stelt de leden van het 
College van Beroep aan. Het bestuur rapporteert jaarlijks aan de Algemene 
Ledenvergadering. 
 
Het nationale PEFC forum is het organ dat de standaard bepaald. De leden daarvan zijn 
uitgenodigd door PEFC Nederland voor vrijwillige deelname. Om te zorgen voor 
gebalanceerde representatie vam belangen is het forum verdeeld in vijf belangengroepen: 
 

1) Boseigenaren en bosbeheerders 
2) Verwerkende industrie (van oogst tot gebruiker)  
3) Niet-hout gebruikers van het bos (recreatie, jacht)  
4) NGO’s (milieuorganisaties) 
5) Werknemers en vakbonden 

7 Structuur van het PCSN schema  
 
De processen van het PEFC Certificeringssysteem Nederland (PCSN) zijn uitgelegd in 
documenten die in lijn zijn met technische documentatie, relevante verplichte appendices of 
andere documenten van PEFC Council. 
 

7.1 PCSN schemadocumenten 
 
PCSN I  PEFC Standaard Nederland 
PCSN II Implementatie van of Bosbeheercertificering 
PCSN III PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody Bosproducten  
PCSN IV Certificeringsprocedures 
PCSN V Procedures Opstellen Standaard 
PCSN VI PEFC ST 2001:2008 PEFC Logogebruiksregels 
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PCSN VII Reglement College van Beroep 
PCSN VIII Schemabeschrijving 
PCSN IX Klachtenprocedure PEFC Nederland 
PCSN X Toelichting PCSN I 
 

7.2 Aanvullende documenten 
 

- PEFC Notification of Certification Bodies operating Certification in The Netherlands 
Procedure 

- Aanvraag logogebruik (Procedure uitgaven van PEFC logo licenties) 

8 Normatieve referentie voor ontwikkeling van 
certificeringscriteria 

 

8.1 Algemeen 
 
Certificeringscriteria dekken alle essentiële aspecten van duurzaam bosbeheer. 
Certificeringscriteria dekken een reeks van bosfuncties inclusief alle economische, 
ecologische en sociale functies. Ze volgen direct de resolutie H1 “General guidelines for the 
Sustainable Management of Forests in Europe” en H2 “General Guidelines for the 
Conservation of the Biodiversity of European Forests” en reflecteren de structuur van de zes 
Pan-Europese criteria die aangenomen zijn als de sleutelprincipes voor duurzaam 
bosbeheer. Deze bevatten elementen van management- en administratiesystemen die nodig 
zijn voor de implementatie en prestatie van duurzaam bosbeheer. 
 

8.2 Nationale normatieve referenties 
 
Het PEFC Certificeringssysteem Nederland is gebaseerd op de staat van bosbouw in 
Slowakije, zijn historische ontwikkeling, eigendomstructuur, bosbeheerplanning en 
informatiesysteem op het gebied van bosbouw.  
 
Het PCSN vetrouwt voor een groot deel op Nederlandse wet- en regelgeving, met name op 
het gebied van: 

a) bosbouw; 
b) Milieu, natuurbescherming, landschap en water; 
c) Bescherming van eigendomsrechten, sociale zaken en werknemers. 

 

8.3 PEFC ST 1003:2010 
 
Certificeringscriteria die gebruikt zijn in PCSN zijn gebaseerd op PEFC ST 1003:2010 
Sustainable Forest Manegement – Requirements. PEFC ST 1003:2010 biedt de 
referentiebasis voor de ontwikkeling en herziening van PCSN. 
 

8.4 International ILO conventies 
 
De fundamentele ILO Conventies zijn geratificeerd door de Nederlandse Rijksoverheid en 
geïmplementeerd in nationale regelgeving. Daarom is het niet nodig om ze direct te 
benoemen in de criteria van de PEFC Nederland bosstandaard. 
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Aanvullende maatregelen voor gezondheid en veiligheid in bosbouw zijn benoemd in de 
Arbocatalogus Bos en Natuur. 
 
 

8.5 Andere internationale conventies 
 
Nederland heeft als ondertekenaar andere hieronder genoemde internationale conventies 
geratificeerd en geïmplementeerd in nationale regelgeving: 
   
EC directive on the conservation of wild birds (1997) 
EC directive on the conservation of natural habitats and of wild flora and fauna (1992) 
Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) 
Convention on Biological Diversity 
Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals  
Convention on the Conservation of European Wildlife and Natural Habitats 
Kyoto Protocol 1999 
 
Eisen gedekt door deze conventies die relevant zijn voor bosbeheer zijn ingesloten in PCSN 
door nationale regelgeving.  
 

8.6 Internationale standaarden 
 
EN ISO/IEC 17021 Conformity assessment. Requirements for bodies providing audit and 
certification of management systems 
EN ISO 19011 Guidelines for quality and/or environmental management systems auditing 
EN ISO/IEC 17000 Conformity assessment. Vocabulary and general principles  
EN ISO 9000 Quality management systems. Fundamentals and vocabulary 
NEN-EN-ISO/IEC 17065:2012 Conformity assessment - Requirements for bodies certifying 
products, processes and servicesCredibility and Independency 
 
De PCSN geloofwaardigheid is gebaseerd op de wederzijdse onafhankelijkheid van drie 
internationaal erkende entiteiten (standaard zettende entiteit, certificerende instelling en 
accreditatieinstelling) die het proces van bosbeheer and chain of custody certificering 
betreden in relatie tot de aanvrager voor certificering. Hun autoriteiten, 
verantwoordelijkheden en wederzijdse relaties zijn gedefinieerd in de PCSN documentatie. 
 

9 Proces opstellen standaard 
 

9.1 Proces opstellen standaard 
 
Het proces voor het opstellen van de standaard en de herziening zijn gedefinieerd in het normatieve 
document PCSN V. het proces wordt geïnitieerd door PEFC Nederland. Het (tijdelijke) nationale PEFC 
forum is opgericht om de standaard op te kunnen stellen of te herzien. De samenstelling van het 
nationale PEFC forum voorziet gebalanceerde representatie van alle belanghebbenden en geen enkel 
belang mag het proces domineren. 
 
Het concept van de standaard voor duurzaam bosbeheer is onderworpen aan een 60 dagen 
durende publieke consultatie. Het doel van het forum is het bereiken van consensus in een 
transparante open wijze. Het werk van het forum is gedocumenteerd en is publiekelijk 
beschikbaar. 
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9.2 Periodieke herziening 
Het doel van de periodieke herziening van PCSN is blijvende verbetering in het licht van 
nieuwe wetenschappelijke kennis en praktijkervaring. 
 
PCSN zal ten minste elke vijf jaar herzien worden volgens PSCN V Procedures Opstellen 
Standaard. 
 

9.3 Revisies door PEFC Council 
 
Alle veranderingen geïnduceerd door PEFC Council zullen worden geïmplementeerd in de 
PCSN schemadocumenten in de door haar verzochte tijdsperiode. PEFC Nederland zal de 
PEFC Council informeren over de implementatie volgens de specifieke instructies. 
 

9.4 Transitieperiode 
 
De transitieperiode voor het introduceren, verspreiden van informatie en training over de 
veranderingen als gevolg van de periodieke revisie van PCSN documentatie is maximaal 12 
maanden vanaf de toepassingsdatum. 
 
Voor alle certificaten die uitgegeven zijn voor het einde van de transitieperiode moeten alle 
veranderingen geimplementeerd zijn bij hun eerstvolgende surveillance audit. 

10 Bosbeheercertificering 
 

Het verzekeren van non-discrimintatie, vrijwilligheid, geloofwaardigheid en kosteneffectiviteit 
van het proces is een verplicht principe van bosbeheercertificering. De volgende opties of 
combinaties er van kunnen gebruikt worden bij certificering:  

a) groepcertificering; 
b) individuele certificering. 

 
Procedures voor groep en individuele certificering zijn gedefinieerd in PCSN II Implementatie 
van bosbeheercertificering. 
 
De aanvrager, het beheerde gebied en deelnemende boseigenaren/-beheerder en andere 
actoren zullen duidelijk aangegeven worden en gedefinieerd voor alle alternatieven van 
bosbeheercertificering. 
 
Alle deelnemers van certificering zullen voldoen aan de certificeringseisen zoals gedefinieerd 
in PCSN I. Regels en controlemechanismen die worden toegepast om voor het nakomen van 
die eisen te zorgen zullen worden gedemonstreerd tijdens de PEFC ‘endorsement’ en 
wederzijds erkenningsproces en worden voortdurend gemonitord door certificerende 
instellingen. 
 
Alle deelnemers in certificering zijn verantwoordelijk voor het zorgen dat uitbesteedde 
activiteiten voldoen aan de respectieve certificeringscriteria. PCSN bevat vooralsnog geen 
criteria voor aannemers en regels voor deelname van aannemers in groep- of individuele 
certificering. 
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10.1 Groepcertificering 
 
Groepcertificering vertegenwoordigt de meest kosteneffectieve vorm van 
bosbeheercertifcering, die deelname toestaat van alle boseigenaren/-beheerder ongeacht 
juridische vorm en grootte van het boseigendom. 
 
Groepcertificering wordt toegepast door de groepsmanager (de aanvrager) en die verleent 
toegang voor de vrijwillige deelname van individuele boseigenaren en andere beheerders 
van bos. 
 
Individuele boseigenaren en andere bosbeheerders kunnen vrijwillig deelnemen in 
certificering. Toewijding van boseigenaren/-beheerders om deel te nemen in certificering is 
gebaseerd op individuele toewijding van boseigenaren/-beheerder of op de meerderheid die 
beslist binnen een organisatie die boseigenaren/-beheerders vertegenwoordigt. Ongeachte 
de vorm van toewijding, de deelname in certificering is absoluut vrijwillig en boseigenaren en 
andere bosbeheerder kunnen op elk moment het proces verlaten. 
 
Allen het bos van boseigenaren/-beheerders valt onder het gecertificeerde beheer. Het 
gebied van dit bos word beschouwd als zijnde onder gecertificeerd beheerd en grondstoffen 
afkomstig uit deze bossen wordt beschouwd als gecertificeerde grondstof. Alle actoren die 
deelnemen in certificering volgens PCSN zullen voldoen aan de critera van de PEFC 
Standaard Nederland die is ‘endorsed’ door PEFC en wederzijds erkent is. 
 
De aanvrager zal een gepast register bijhouden van individuele boseigenaren en andere 
beheerders die deelnemen in de certificering. Gedetailleerde procedures zijn gedefinieerd in 
het schemadocument PCSN II Implementatie van bosbeheercertificering. 

11 Chain of Custody Certificering en het PEFC handelsmerk 

11.1 Chain of custody certificering 
 
Chain of custody certificering is nodig om een link te creëren tussen de producten met 
grondstoffen uit het bos en de herkomst van die grondstoffen. Chain of custody certificering 
is vereist voor leveranciers van producten, met grondstoffen uit bos, die verklaren 
gecertificeerde grondstoffen in hun producten te gebruiken. 
 
PEFC regels voor certificering en verificatie van chain of custody zijn gedefinieerd in de 
internationale PEFC standaard voor chain of custody van bosproducten. Dit internationale 
document is onderdeel van PCSN als document PCSN III. Dit document definieert eisen voor 
chain of custody waar de organisatie aan zal voldoen als deze bij verkoop of overdracht 
verklaart dat de grondstoffen in het product afkomstig zijn uit PEFC-gecertificeerd zijn. Door 
te voldoen aan de PCSN III is die verklaring geloofwaardig en betrouwbaar. 
 

11.2  PEFC handelsmerk 
 
Een gemeenschappelijk PEFC handelsmerk (de letters PEFC én het PEFC logo) is 
geregistreerd en in eigendom van PEFC Council. 
 
Het PEFC handelsmerk zal alleen gebruikt worden onder contract en in lijn met de PEFC 
regels. Dit kan als communicatiemiddel inclusief het labelen van producten met grondstoffen 
die afkomstig zijn uit bos onder gecertificeerd beheer volgens certificeringsschema’s die 
‘endorsed’ zijn door PEFC. Op basis van het contract tussen PEFC Nederland en PEFC 
Council is PEFC Nederland een licentiehouder die het recht heeft om het PEFC handelsmerk 



 

12 
 

te gebruiken en die namens PEFC Council, geautoriseerd is om licenties uit te geven aan 
houders van een PEFC bosbeheer of chain of custody certificaat. 
 
PEFC logogebruiksregels zijn gedefinieerd in PCSN VI. Dit document omvat de eisen voor 
gebruikers van het PEFC logo om te zorgen voor accuraat, verifieerbaar, relevant en niet-
misleidend gebruik van het PEFC logo en gerelateerde vorderingen. 

12 Certificeringsprocedures 
 
Certificerings- en auditprocedures van toepassing in PCSN zijn gebaseerd op de 
internationale standaard voor managementsysteem- of productcertificering. 
 
PCSN regels voor certificering en competenties van certificerende instellingen werkzaam 
voor bosbeheercertificering of chain of custody certificering zijn gedefinieerd in PCSN IV 
Certificeringsprocedures. 
 

12.1 Certificerende instelling 
 
Certificerende instellingen zijn onpartijdige en onafhankelijke derde partijen die gepaste 
technische competentie hebben voor certificeringsprocedures, adequate kennis van 
bosbeheer, inkoop van bosproducten en in het algemeen de verwerking daarvan en zullen 
goed verstand hebben van de certificeringscriteria van het nationale certificeringssysteem. 
PEFC Nederland erkent alleen certificaten die zijn uitgegeven door een geaccrediteerde 
certificerende instelling die aangeschreven staat door PEFC Nederland.  
 
Bij het certificeren van bosbeheer zal de certificerende instelling de conformiteit van het 
bosbeheer beoordelen met de criteria en indicatoren van duurzaam bosbeheer in PCSN I 
PEFC Standaard Nederland en geeft een certificaat uit nadat conformiteit bevestigd is. 
 
Bij het certificeren van chain of custody beoordeelt de certificerende instelling de 
geloofwaardigheid in het traceren van de herkomst van producten gebaseerd op 
grondstoffen uit bos tegen de eisen van PEFC ST 2002:2013 Chain of Custody van 
Bosproducten (PCSN III).  
 
De taken van de certificerende instelling omvatten: 

a) uitvoeren van onafhankelijke audits; 
b) uitgave, schorsing en intrekken van certificaten die refereren aan de betreffende 

standaarden die erkend zijn door PEFC Council en informeren van PEFC Nederland 
hierover 

c) controle van het gebruik van de bosbeheercertificaten of chain of custody certificaten 
en het gebruik van het PEFC handelsmerk. 

 

12.2 Certificeringsproces 
 
Het proces van bosbeheercertificering is gedefinieerd in het schemadocument PCSN IV. 

13 Accreditatie en aanschrijving 
 
Alleen certificaten voor bosbeheer en chain of custody uitgegeven door een geaccrediteerde 
en door PEFC aangeschreven certificerende instelling zijn erkent door PEFC Nederland. 
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Eisen van PEFC Nederland voor accreditatie en PEFC aanschrijving zijn gedefinieerd in 
PCSN IV Certificeringsprocedures en richtlijn PEFC Notification of Certification Bodies 
operating Certification in The Netherlands. 
 
Accreditatie van certificerende instellingen werkzaam voor bosbeheercertificering zal 
gebaseerd zijn op ISO 17021 binnen het bereik gedefinieerd door PCSN I PEFC Standaard 
Nederland.  
 
Accreditatie van certificerende instellingen werkzaam voor chain of custody certificering zal 
gebaseerd zijn op ISO/IEC 17065:2012 binnen het bereik zoals gedefinieerd door PCSN III. 
 
Bosbeheer en chain of custody certificaten uitgebracht onder accreditatie zullen een 
accreditatiesymbool dragen van de betreffende accreditatieinstelling. 

14 Beroep, klachten en geschillenbeslechting. 
 
Elke deelnemer in het certificeringsproces heeft het recht om beroep te doen op 
klachtenprocedures voor het certificeringsproces. 
 
PEFC Nederland heeft een College van Beroep dat klachten behandeld die buiten het bereik 
van de betreffende certificerende instelling of accreditatieinstelling vallen. 
 
Regels van PEFC Nederland voor procedures voor geschillenbeslechting zijn gedefinieerd in 
PCSN VII Collega van Beroep procedures. 
 
De certificerende instelling behandelt beroepen, klachten en geschillen met betrekking tot het 
certificeringsproces en de resultaten daarvan binnen het bereik van accreditatie. 
 
De relevante accreditatieinstelling behandelt beroepen, klachten en geschillen met 
betrekking tot het accreditatiesproces en het vervullen van accreditatie-eisen. 


