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1 Bereik 
 
Dit document geeft richting aan de implementatie van de vereisten van de PSCN I PEFC 
Standaard Nederland en PSCN II Implementatie Certificering Bosbeheer.  

2 Definities 
 
De definities staan beschreven in het PCSN Schema Document PSCN VIII 

Schemabeschrijving  

3 Richtlijn voor het gebruik van PCSN I PEFC Standaard 

Nederland 
 

3.1 Producten die verkocht worden met PEFC claim 
 
Alle bosproducten die van PEFC gecertificeerde bossen komen kunnen door de boseigenaar 
worden verkocht als PEFC gecertificeerd product.   
 

3.2 Criterium 1.1 
 

 Boswet: Toe te passen op 1.4: de boseigenaar kan een kopie van zijn laatste 

kapmelding aan het bevoegd gezag sturen als er verjaring vellingen gemaakt worden 

of in het verleden zijn gemaakt. Herbebossing (natuurlijk of door aanplanting) moet 

toereikend zijn binnen een gegeven tijdskader, om te voldoen aan de eisen van de 

wet.  

In het geval van bosomvorming moet er schriftelijke toestemming van de nationale of 

provinciale overheid overgelegd worden.  

Als er geen kapvlakten of bosomvormingen zijn geweest voldoet een boseigenaar 

automatisch aan de boswet. 

 

 Flora en Fauna wet: heeft betrekking op 2.4b en 4.7, 4.9, 4.10 en 4.11: de 

boseigenaar moet laten zien dat de gedragscode voor zorgvuldig bosbeheer wordt 

gevolgd door gekwalificeerde aannemers in te huren (ErBo gecertificeerd die zich al 

automatisch moeten houden aan deze gedragscode), of door kopieën van de 

checklist van de Gedragscode Zorgvuldig Bosbeheer aan te leveren, die zijn gebruikt 

tijdens oogstwerkzaamheden. De huidige versie is te vinden op: 

https://www.vbne.nl/productdetails/gedragscode-bosbeheer-2010-2015.  

 

 Natuurbeschermingswet 1998 toe te passen op 4.6: de boseigenaar moet in staat zijn 

om, op basis van een kopie van het overheidsbesluit, (het deel van) zijn bossen met 

de NB status aan te wijzen waarvoor bosbeheerpraktijken worden uitgevoerd op een 

manier die verschilt van de eisen in deze PEFC standaard.   

 

 



 Natuurschoonwet (1928): Toe te passen op 1.4 en 4.6. De boseigenaar moet in staat 

zijn om, op basis van een kopie van een overheidsbesluit, aan te tonen dat (in het 

deel van) zijn bos waaraan de NSW status is toegewezen bosbeheer praktijken 

moeten worden uitgevoerd op een bepaalde manier die verschilt van de eisen in deze 

PEFC standaard.    

 

 Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden: toe te passen op 2.1 c, 2.1d en 2.1e: 

de boseigenaar moet aan kunnen tonen dat toegestane pesticiden en biociden zijn 

gebruikt volgens de gebruikersvoorschriften. De goedkeuring van de stof kan worden 

gecheckt op de website van het College voor de Toelating van 

Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (CTGB). Ook het gebruik van ErBO 

gekwalificeerde aannemers voldoet als bewijs (criteria 6.2) omdat het al een van de 

ErBo vereisten is.  

 

 Monumentenwet 1988 ( Monument act): toe te passen op cultureel erfgoed (criterium 

6.9). De boseigenaar moet aan kunnen tonen welke elementen in het bosgebied dat 

PEFC gecertificeerd is ook voldoen aan deze wet terwijl de maatregelen die moeten 

worden uitgevoerd verschillen van die zoals vermeld in de vereisten van de PEFC 

standaard.  

 

 ArBo wet: toe te passen op criterium 6.2 en 6.3. De boseigenaar moet aan kunnen 

tonen dat in het geval er aannemers zijn gehuurd, zij voldoen aan de ErBo vereisten. 

(Een lijst van ErBo aannemers is te vinden op: 

http://www.skbnl.nl/deelnemers/ledenlijst/). Niet genoemde aannemers in deze lijst, 

eigen personeel of vrijwilligers moeten voldoen aan de regelgeving die verder is 

gespecifieerd op: http://www.agroarbo.nl/bos-en-natuur/. De boseigenaar kan 

aantonen dat hij daarmee overeenkomende schriftelijke instructies heeft gegeven.  

Bovendien zorgt het gebruik van algemene verkoopvoorwaarden en algemene 

aanbesteding voorwaarden beschikbaar gesteld door SKBNL ervoor dat de 

boseigenaar voldoet aan criteria van deze PEFC standaard.  

Artikel 9.1 in: http://skbnl.nl/files/4514/6945/2305/20160501_-

_AlgemeneVoorwaarden_AannemingVanWerken.pdf regelt de boseigenaar zijn 

positie in het geval de aannemer niet volgens de toepasbare arbeidsvoorwaarden 

werkt. 

Artikel 8.1 

http://skbnl.nl/files/7614/4888/0315/AlgemeneVoorwaarden_verkoop_rondhout-

SKBNL.pdf regelt de boseigenaar zijn rol in het geval de koper van (staand) hout niet 

volgens de toepasbare arbeidsvoorwaarden werkt.  

Betreffende de ErBo vereisten: de ErBo gekwalificeerde aannemer wordt ter plaatse 

geïnspecteerd volgens het ErBo handboek: 

http://www.bosschap.nl/cmsAdmin/uploads/vragenlijst-bij-beoordeling-erbomatrix.pdf  

 

 

 

http://www.agroarbo.nl/bos-en-natuur/
http://www.bosschap.nl/cmsAdmin/uploads/vragenlijst-bij-beoordeling-erbomatrix.pdf


 Wet milieubeheer: toe te passen op criterium 5.2. In het geval dat er een lozing in 

water binnen het gecertificeerde gebied plaats vindt, moet er een geldige 

lozingslicentie worden aangetoond. Betreffende andere milieu risico’s: artikel 7 van 

de algemene verkoop voorwaarden en artikel 8.1 en 8.2 van de  algemene 

aannemers voorwaarden reguleren de boseigenaar zijn rol al. De rol van de 

aannemer wordt in dit geval gereguleerd via de ErBo.   

 

 Wet Ruimtelijke Ordening: niet toe te passen op een specifiek criterium. Ruimtelijke 

ordening is aanwezig op drie niveaus: nationaal, provinciaal en gemeentelijk. In feite 

beschrijft het bossen als bos of natuur en bevestigd het de situatie zoals het is. 

Vervolgens wordt deze verder gereguleerd door de boswet.  

 

 Wet op de archeologische monumentenzorg. Toe te passen op criterium 6.9 en kan 

worden gevonden in het bosbeheer plan zoals geregeld in deze standaard via richtlijn 

4.1 in onderstaande annexen van het beheerplan 5b.   

 
 

 Provinciale verordeningen inzake waterwingebieden en 

grondwaterbeschermingsgebieden. Toe te passen op criterium 5.6. De boseigenaar 

kan laten zien dat hij voldoet via ErBo en de algemene voorwaarden van SKBNL 

(verkoop voorwaarden artikel 7 en aannemings voorwaarden artikel 8.1 en 8.2).    

3.3 Criterium 1.4 
 
Bosgebied moet worden gecompenseerd volgens de boswet en het compensatie gebied 
moet identificeerbaar zijn.  

3.4 Criterium 1.5 
 
Staande voorraad wordt uitgedrukt in kubieke meters. 

3.5 Criterium 2.3 
 
Tijdens boswerkzaamheden moet schade aan overblijvende bomen, struiken en bodem 
worden voorkomen. Criteria 2.4, 4.10, 5.5 en 6.2 beschrijven de middelen die een 
boseigenaar zal gebruiken om schade aan overblijvende bomen, struiken en bodem te 
voorkomen tijdens boswerkzaamheden.  
 
Alle aannemers zijn volgens criterium 6.2 verplicht te werken volgens de ‘Algemene 
Voorwaarden voor Aanneming van Boswerk’ en de ‘Algemene Voorwaarden voor de 
Verkoop van Rondhout’ van SKBNL (door ErBo certificering is een aannemer verplicht om 
deze algemene voorwaarden toe te passen). Een boseigenaar zal deze algemene 
voorwaarden in zijn contract met aannemers toepassen. 
 
Biomassa onder het oppervalk zal niet worden geoogst (criterium 3.3), omdat dit negatieve 
effecten (schade) aan de bodem kan toebrengen.   
 
 
 
 
 



3.6 Criterium 2.4 
 
Op bodems die gevoelig zijn voor verdichting moet een adequaat systeem van werk-en 
uitsleeppaden en wegen aanwezig zijn. Een systeem van werk-en uitsleeppaden en wegen 
is adequaat als het blijvend is.  

3.7 Criteria 4.1-4.4 
 
Deze criteria kunnen worden gedemonstreerd met de beschrijving van het bosgedeelte (dat 
onderdeel is van het beheerplan) in combinatie met een veld inspectie.  

3.8 Criterium 4.9 
 
Voor het geval er problemen met de verjonging van een bos zijn door wild, moet de 
boseigenaar contact zoeken met diegene die het wettelijk recht heeft om te jagen, om het 
aantal stuks wild the reduceren. Als de boseigenaar zelf het wettelijke recht bezit kan hij dit 
zelf doen.  

3.9 Criterium 5.2 en 5.3 
 
Restauratie van waterlopen, waterbekkens, beekjes en vennen en grondwater systemen 
moet in lijn zijn met de beheerdoelen van het beheerplan.  

3.10 Criterium 5.5 
 
Biologisch afbreekbare brandstoffen, olie en smeermiddelen zullen worden gebruikt binnen 
bepaalde technische beperkingen. Binnen technische beperkingen houdt rekening met de 
formulering van de ErBo vereisten die eisen dat een aannemer zijn activiteiten doet volgens 
de nieuwste ontwikkelingen en met inzet van de best mogelijke kennis en vaardigheden 
binnen zijn professie.  

3.11 Criterium 6.1 
 
Al het personeel van de boseigenaar/beheerder die werkt in het bos is bekend met de inhoud 
van de standaard en zal overeenkomstige werken. Zij zullen voldoende gekwalificeerd zijn 
en mogelijkheden voor verdere scholing hebben. De boseigenaar zal verzekeren dat dit 
personeel het niveau heeft  van minimaal secundair onderwijs waarin vakken over aan 
bosbeheer onderdeel zijn van de opleiding of daaraan zijn toegevoegd. De specifieke 
opleiding gericht op bosbeheer kan worden vervangen door werkervaring in de bossector als 
de boseigenaar/beheerder aan kan tonen dat dit werk gelijk staat aan de benodigde kennis. 
Personeel dat het bosbeheer plant, moet het bosbeheerplan kennen voor het betrokken 
gebied en heeft competenties aangaande bosecologie, bosbouw of bos exploitatie nodig. 
Personeel dat het bosbouw werk uitvoert beschikt over vaardigheden in het gebruik van 
uitrusting die hij of zij nodig heeft voor deze boswerkzaamheden.  
 

3.12 Criteria 6.2 en 6.3 
 
Aannemers en onderaannemers moeten een verklaring van een accountant hebben indien 
hun omzet niet meer is dan €30.000,-. 
Registratie bij het SKBNL kan worden aangetoond via www.skbn.nl. 
Het kan worden aangetoond dat aannemers volgens de ‘Arbocatalogus Bos en Natuur’, de 
‘Algemene Voorwaarden voor Aanneming van Boswerk’ en de ‘Algemene Voorwaarden voor 
de Verkoop van Rondhout’ van SKBNL werken door het contract tussen de boseigenaar, de 
aannemer en SKBNL dat deze voorwaarden bevat.  



3.13 Criterium 6.4  
Een arbeidsovereenkomst tussen de boseigenaar en zijn/haar eigen personeel moet 
aantonen dat een relevante collectieve arbeidsovereenkomst (CAO) is toegepast. Een ErBo 
gecertificeerde aannemer voldoet daaraan. Voor aannemers die niet ErBo gecertificeerd zijn, 
kan een boseigenaar het contract tussen de boseigenaar en de aannemer laten zien die de 
Algemene Voorwaarden voor de Verkoop van Rondhout’ (artikel 6.2 van dat document 
verklaart dat de aannemer werkt volgens een relevant CAO) bevatten.  

3.14 Criterium 6.9 
Het beheerplan beschrijft of locaties en elementen van speciale archeologische, historische, 
culturele of spirituele waarden zullen worden hersteld.  

3.15 Richtlijn 2 Expert Opinie 
 
De externe expert heeft een relevante opleiding of relevante ervaring in het veld van 
bosbeheer. Een HBO of universitaire opleiding gerelateerd aan bosbeheer wordt als 
relevante opleiding beschouwd. Werkervaring wordt als relevant beschouwd als het te 
maken heeft (gehad) met bosbeheerplannen voor gebieden groter dan 200 ha.  

4 Richtlijn voor het gebruik van PCSN II Implementatie 

Certificering Bosbeheer 
 
Clausule 4.1.4.4 verklaart dat als alle leden in een categorie de groepsmanager jaarlijks 
voorzien van extra informatie over het bosbeheer via een jaarlijkse evaluatie door een 
tweede of derde partij, de grootte van  de groep  kan worden gereduceerd met een factoor 
0,6, dat wil zeggen, een groepsgrootte wordt dan 0.6√x, afgerond naar boven, op hele 
getallen. 
 
De boseigenaar mag een jaarlijkse evaluatie uitvoeren op gebied van bosbeheer en, 
deelnemen in een auditing programma voor het Nederlandse Subsidie Systeem Natuur en 
Landschap (SNL).   
 


