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Custody (CoC) Standaard, de PEFC ST 2002:2013, en de nieuwe Standaard, de PEFC
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Inhoudsopgave
Er zijn individuele termen en 3. ‘termen en definities’ verwijderd.

Voorwoord
Het voorwoord bevat nu informatie over de transitiedatum, dat is de datum waarop
uiterlijk moet worden gebruik gemaakt van de nieuwe PEFC Chain of Custody
standaard door certificerende instellingen. Deze is vanwege het coronavirus 24
maanden.

1. Scope
Door de recente uitbreiding van de scope van PEFC duurzaam bosbeheer van bos naar
bomen buiten het bos (bijvoorbeeld agroforestry), is de scope van de Chain of Custody
standaard ook uitgebreid.
De optie voor andere certificeringschema’s om deze standaard te gebruiken als basis
en in een appendix een specifieke claim toe te voegen is verwijderd. Daardoor zijn
PEFC Chain of Custody claims nu gedefinieerd in de hoofdtekst van deze standaard in
plaats van een aparte appendix zoals hiervoor.
De referentie naar ISO 9001 en 14011 is verwijderd omdat de implementatie daarvan
niet genoeg is om aan de management systeem eisen van de standaard te voldoen.

2. Normatieve verwijzingen
De referentie naar ISO 9001 en 14011 is verwijderd. Ook is de referentie naar twee
extra documenten die nog in ontwikkeling zijn verwijderd. Dat zijn:
PEFC ST 2004, eisen voor accrediterende instellingen die certificerende instellingen
volgens de PEFC International Chain of Custody standaard accrediteren [nog in
ontwikkeling].
PEFC IGD 3001, PEFC Glossary of Terms [nog in ontwikkeling]

3. Termen en definities
3.2 PEFC Bevoegde instantie
Een nieuwe term en definitie die is toegevoegd om duidelijkheid te geven.

3.3 PEFC Percentage
Een nieuwe term en definitie die is toegevoegd om duidelijkheid te geven.

3.5 Klacht
Een nieuwe term en definitie die is toegevoegd om duidelijkheid te geven

3.7 Controversiële bronnen
De definitie van ‘controversiële bronnen’ is uitgebreid. Waar het in de standaard uit
2013 vooral ging om legaliteit, conflicthout, materiaal van niet-gecertificeerde
omvormingen en genetisch gemodificeerde organismen is er nu voor gekozen om dit uit
te breiden zodat ook gekeken moet worden naar duurzame oogstniveaus, biodiversiteit,
ecologisch belangrijke bosgebieden, arbeidsrechten en rechten van inheemse volken.
Deze uitbreiding komt tot stand door een expliciete vraag vanuit het bestuur van PEFC
International omdat er zorgen waren dat er in bepaalde gebieden een laag niveau van
legaliteit is.
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3.8 Krediet methode
Om meer duidelijkheid te geven is de kredietmethode als aparte methode toegevoegd,
naast de fysieke scheiding en percentagemethode. Daardoor is er ook een extra
definitie toegevoegd.

3.9 Stelsel van zorgvuldigheidseisen (Due Dilligence System, DDS)
Er is een notitie toegevoegd om meer duidelijkheid te geven.

3.10 Ecologisch belangrijke bosgebieden
De definitie vanuit de internationale duurzaam bosbeheer standaard is toegevoegd om
meer duidelijk te scheppen.

3.11 Gelijkwaardig input materiaal
Deze definitie is toegevoegd om meer duidelijkheid te geven in welk inputmateriaal kan
worden gebruikt binnen dezelfde productgroep.

3.12 Bos
De definitie van bos die PEFC International hanteert is hier aangehouden omdat het
relevant is voor het bereik van deze standaard.

3.13 Materiaal uit bos en bomen
Door de uitbreiding van de scope van de PEFC Benchmark en CoC certificering (zie “1
Scope”) is de vorige definitie van ‘grondstof uit bos’ uitgebreid en zijn er extra
referenties gekomen naar gerecycled en niet-hout bosproducten om meer duidelijkheid
te scheppen.

3.14 Bos en boom gebaseerde producten
Ook uitgebreid vanwege de scope-uitbreiding. Bovendien is er duidelijk gemaakt dat
meetbare maar niet-tastbare producten ook gedekt worden door deze term.

3.15 Bosomvorming
De definitie van de internationale bosstandaard is toegevoegd om meer duidelijkheid te
verschaffen.

3.16 Bosplantage
De definitie van de internationale bosstandaard is toegevoegd om meer duidelijkheid te
verschaffen.

3.17 Genetisch gemodificeerde bomen
De definitie van de internationale bosstandaard is toegevoegd om meer duidelijkheid te
verschaffen.

3.18 Materiaalcategorie
Een kleine verandering door nu “PEFC-gecertificeerd” te gebruiken in plaats van
“gecertificeerd materiaal” door de verandering in het bereik (zie “1 Scope”). Ook is
“PEFC controlled sources” toegevoegd als een materiaal categorie.

3.19 Multi-site organisatie
Een definitie toegevoegd om meer duidelijkheid te verschaffen.

3.20 Neutraal materiaal
De notitie dat door PEFC erkende schema’s zelf “neutraal materiaal” konden definiëren
met hun eigen, schema-specifieke claims, is weggehaald door het aangepaste bereik
van deze standaard (zie “1 Scope”).
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3.21 Organisatie
De definitie van deze term is aangepast zodat deze nu de lijn volgt van de definitie van
deze term in de herziene internationale PEFC bosstandaard, waar de definitie meer in
lijn is met die van ISO. Er is een extra notitie toegevoegd om uit te leggen wat deze
term betekent in de context van deze standaard.

3.22 Overig materiaal
De definitie is aangepast om meer duidelijkheid te verschaffen.

3.23 Uitbesteden
De definitie is toegevoegd om meer duidelijkheid te verschaffen over wat er onder deze
term valt en dat het alleen refereert naar CoC gerelateerde activiteiten in de context van
deze standaard.
Een notitie is toegevoegd over transportactiviteiten, laden en opslag van
materialen/producten om duidelijkheid te verschaffen dat dit over het algemeen niet als
uitbesteden wordt gezien.

3.24 PEFC gecertificeerd materiaal
Door de uitbreiding van de scope van deze standaard (zie “1 Scope”) is de term
‘gecertificeerd materiaal’ vervangen door deze meer specifieke term en definitie “PEFC
gecertificeerd materiaal” die is verplaats van de appendix met claim definities.

3.25 PEFC gecertificeerd product
Door de uitbreiding van de scope van deze standaard (zie “1 Bereik”) is de term
‘gecertificeerd product’ vervangen door deze meer specifieke term en definitie “PEFC
gecertificeerd product” en de definitie bevat nu ook de specifieke PEFC claim “x%
PEFC-gecertificeerd”.

3.26 PEFC Chain of Custody
Door de uitbreiding van de scope van deze standaard (zie “1 Bereik”) is de term ‘Chain
of Custody vervangen door deze meer specifieke term en definitie “PEFC Chain of
Custody”.

3.27 PEFC claim
Door de uitbreiding van de scope van deze standaard (zie “1 Bereik”) is de term ‘claim’
vervangen door deze meer specifieke term en definitie “PEFC claim”. Daarnaast zijn de
twee officiële PEFC claims, “x% PEFC-gecertificeerd” en “PEFC controlled sources”
gedefinieerd.
Notitie 1 beschrijft een optie voor materiaal van PEFC gecertificeerde bossen die nooit
zijn gemengd met “overig materiaal” in de voorafgaande handelsketen. Voor dat
materiaal kan de claim “100% PEFC Origin” of “100% PEFC herkomst” worden
gebruikt.

3.28 PEFC controlled sources
Toegevoegd als een extra materiaalcategorie voor materiaal waarvoor de PEFC DDS
heeft uitgewezen dat er een te verwaarloosbaar risico is dat het materiaal uit
“controversiële bronnen” komt en waarvoor de PEFC claim “PEFC Controlled Sources”
of “PEFC gecontroleerde bronnen” mag worden gebruikt.

3.29 PEFC klant
De vorige term “klant” is vervangen door deze meer PEFC specifieke term om
onderscheid te maken met de informele betekenis van de term “klant”.
Notitie 1 is toegevoegd om meer duidelijkheid te verschaffen voor situaties waarin de
koper en de ontvanger van het materiaal verschillen.
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3.30 PEFC productgroep
De vorige term “productgroep” is vervangen door deze meer PEFC specifieke term. Ook
zijn er bepalende definities toegevoegd.
Noot drie is ook toegevoegd om aan te geven dat productgroepen nu over meerdere
sites gebruikt kunnen worden binnen multi-site certificering.

3.31 PEFC erkend certificaat
Er is voor meer duidelijkheid een notitie toegevoegd die gaat over de
deelnemers/locaties in een groep/multi-site certificaat in zowel bosbeheer als Chain of
Custody certificering.

3.32 PEFC website
Deze definitie is toegevoegd om meer duidelijkheid te verschaffen.

3.33 Percentage methode
Deze definitie is toegevoegd.

3.34 Fysieke scheidingsmethode
Er is een kleine aanpassing in de bewoording gedaan, en de nu onnodige notitie is
weggehaald.

3.35 Gerecycled materiaal
Een notitie is toegevoegd om te verwijzen naar de voorbeelden in de CoC guidance
(PEFC GD 2001).

3.36 Percentage methode
Een kleine aanpassing om duidelijkheid te verschaffen.

3.37 Substantieel bezwaar
Deze definitie is toegevoegd om meer duidelijkheid te verschaffen.

3.38 Leverancier
Een kleine aanpassing in de bewoording en er is een extra notitie toegevoegd voor
meer duidelijkheid.

3.39 Keurmerk gebruik
Een nieuwe term die het woord ‘label’ vervangt en ook over de PEFC initialen gaat.

3.40 Bomen buiten het bos (BBB)/ Trees Oustide Forests (TOF)
De definitie van de internationale bosstandaard is toegevoegd om meer duidelijkheid te
verschaffen.

4. Eisen voor het managementsysteem
Omdat dit een fundamenteel onderdeel is voor Chain of Custody certificering en omdat
het van toepassing is voor alle gebruikers van de standaard is besloten om dit
hoofdstuk naar voren te verplaatsen.

4.1 algemene eisen
4.1.1 Er is duidelijk gemaakt dat uitbesteedde activiteiten worden gedekt door het
management systeem van een organisatie.
4.1.2 De scope van een PEFC CoC en PEFC productgroep van een organisatie moeten
worden gedefinieerd.
4.1.3 Er zijn eisen toegevoegd om meer duidelijkheid te verschaffen over correcte
PEFC claims die passen binnen de scope van de PEFC CoC.
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4.2 Gedocumenteerde procedures
Iets aangepaste nummering en de procedures voor uitbesteding zijn toegevoegd.

4.3.1 Algemene verantwoordelijkheden
De eis voor regelmatige beoordelingen is weggehaald omdat deze eis ook al naar voren
kwam door het inspectie en controle gedeelte van de standaard.

4.3.2 Verantwoordelijkheden en … voor Chain of Custody
Een referentie naar procedures is toegevoegd en bepaalde overtollige bewoording is
weggelaten.

4.4 Administratie
4.4.1a) De eis dat een kopie van een certificaat bewaard moest worden is vervangen
door de eis dat “bewijs van de gecertificeerde status” nu nodig is. Ook is ter
verduidelijking een notitie toegevoegd.

4.6 Inspectie en controle
4.6.1 Extra verduidelijking over de scope, dat zijn de eisen die van toepassing zijn voor
de organisatie en uitbesteedde activiteiten.
Ook is er een eis toegevoegd dat de interne audit gehouden moet worden voorafgaand
aan de initiële audit.

4.7 Klachtenprocedure
4.7.2a) Nieuwe eis dat klachten ontvangen moeten worden in schrift en dat er formeel
binnen tien werkdagen bevestigd dient te worden.

4.8 Afwijkingen en corrigerende acties
Er is een geheel nieuwe clausule over afwijkingen en corrigerende acties toegevoegd.
Dit zijn nu dezelfde eisen als in de internationale PEFC bosstandaard.

4.9 Uitbesteden
Het hoofdstuk over ‘onderaannemers’ is aangepast in ‘uitbesteden’.
Er zijn geen grote inhoudelijke veranderingen aangebracht, maar de structuur en de
woorden zijn wel veranderd.
Een notitie is toegevoegd aangaande de beschikbaarheid van templates voor
uitbestedingsovereenkomsten.
Notitie 2 is toegevoegd over interne audits voor uitbesteding.

4.10 Sociale, gezondheid en veiligheidseisen in de Chain of Custody
De sociale, veiligheid en gezondheidseisen zijn nu toegevoegd in de management
systeem eisen, maar blijven inhoudelijk onveranderd.

5. Identificering van inputs en de verkoop van PEFC
gecertificeerde producten
De twee aparte hoofdstukken zijn samengevoegd tot een deel.

5.1 Identificering van inputmateriaal
5.1.1. e-g) Specificering van de organisatie als PEFC klant, claim en certificaatcode wat
alleen vereist is voor input geleverd met een PEFC claim
5.1.1. g) De notities zijn verwijderd
5.1.2 Identificatie op leverancier niveau
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5.1.2.1 In plaats van een kopie/toegang tot een certificaat wordt nu om verificatie van de
status van het certificaat van de leverancier gevraagd door op de PEFC website te
kijken.
5.1.2.2 Het is nu vereist om materiaal te classificeren volgens de materiaalcategorieën
zonder alle materiaalcategorieën individueel te benoemen (neutraal, overig, PEFCgecertificeerd, PEFC controlled sources).

5.2 Verkoop van PEFC gecertificeerde producten
5.2.1 De eis dat “een document geassocieerd met de levering” wordt gegeven aan een
enkele klant.
5.2.1 g) De notities “formele claim” en “certificaat identificatie” zijn verwijderd.

5.3 Keurmerkgebruik
De term “keurmerk” wordt nu gebruikt in plaats van “logo’s en labels”
5.3.1 Specificatie van keurmerken als PEFC logo en labels en PEFC Chain of Custody
on-product claims en de PEFC initialen.
5.3.2 Het is nu een eis in de standaard dat er een PEFC keurmerk licentie moet worden
verkregen.

5.4 Inhoud van gerecycled materiaal
De eis die eerst in Appendix 1 van PEFC ST 2002:2013 stond dat de organisatie de
klant informeert over de gerecyclede inhoud is nu naar deze clausule verplaatst.

6. Chain of Custody methoden
6.1 Algemeen
6.1.1 Er zijn nu drie methoden (fysieke scheiding, percentage en krediet).
6.1.2 De eisen voor de definitie van de productgroep die hiervoor onder de percentage
methode viel is nu geïntegreerd is de algemene eisen voor alle CoC methoden.
6.1.3 De gedefinieerde term “gelijkwaardig input materiaal” wordt gebruikt in plaats van
“(i) een enkel producttype of (ii) een groep producten die bestaat uit hetzelfde of
gelijkwaardig input materiaal volgens bijvoorbeeld soort etc. “
6.1.4 Eisen voor uitgesloten materiaal potentieel van “controversiële bronnen”.

6.2 Fysieke scheidingsmethode
6.2.1 De suggestie dat bedrijven die geen materiaalcategorieën de fysieke
scheidingmethode het beste kunnen gebruiken is verwijderd. De verschillende
mogelijkheden voor scheiding is nu in een notitie beschreven.
6.2.2 Een nieuwe eis en extra voorbeeld, die het materiaal anders dan gecertificeerde
inhoud verduidelijkt mag nu worden gecombineerd onder de fysieke scheiding methode.
6.2.2.1 Een nieuwe eis die verduidelijkt dat als het PEFC-gecertificeerde materiaal met
‘PEFC controlled sources’ onder de fysieke scheidingmethode met elkaar worden
gecombineerd binnen dezelfde productgroep de outputclaim “PEFC Controlled
Sources” is.

6.3 Percentage methode
De “eenvoudig percentage methode” en de “gemiddeld percentage methode” zijn nu
gecombineerd en worden de “percentage methode” genoemd, met de “doorlopende
percentage methode” daaronder genoemd.
6.3.1 Kleine aanpassing in het woordgebruik zonder dat de inhoud is aangepast
6.3.3 Berekening van de gecertificeerde inhoud
Gebruik van de term “gecertificeerde inhoud”
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6.3.3.1 “PEFC percentage”’p.p.” wordt gebruikt in plaats van “Certificering
percentage”/”C.P.”; “Volume van PEFC gecertificeerd materiaal” in plaats van “Volume
van gecertificeerd materiaal”; “Volume van PEFC gecontroleerd materiaal”/”V.c.m.” in
plaats van “Volume van overig materiaal”/”Vo”; De notitie is versimpeld.
6.3.3.3 De bewoording is aangepast zonder de inhoud te veranderen; een voorbeeld is
toegevoegd.
6.3.4 De doorlopende percentage methode is nu een optie onder de percentage
methode, in plaats van een berekening optie naast de eenvoudige percentage methode
(die nu de standaard is).

6.4 Krediet methode
De kredietmethode is nu opgenomen als aparte methode.
6.4.1 Een nieuwe sub-clausule is toegevoegd om meer duidelijkheid te verschaffen.
6.4.3 De geldigheid van de kredieten is verlengd van 12 naar 24 maanden.
6.4.5 – 6.4.8 Kleine aanpassingen aan de bewoording en voorbeelden zonder de
inhoud te veranderen.

7. Stelsel van Zorgvuldigheidseisen
Dit hoofdstuk is apart toegevoegd naast de Appendix 1 om duidelijk te maken dat het
stelsel van zorgvuldigheidseisen makkelijker is als er alleen productgroepen met PEFC
claims die van PEFC-gecertificeerde bedrijven komen worden ingekocht. Je hoeft dan
niet de gehele procedure uit Appendix 1 te doorlopen.

Appendix 1: PEFC Stelsel van zorgvuldigheidseisen voor het
voorkomen van materiaal uit controversiële bronnen
1 Algemene eisen
1.1 Af en toe andere bewoording gebruikt.
1.2 De uitzondering voor CITES materiaal is weggehaald. Er is een notitie toegevoegd
die de scope van de DDS verduidelijkt.
Materiaal die uit landen komt die een ban hebben opgesteld gekregen vanuit de EU, VN
of andere overheidsinstantie, conflicthout, materiaal uit conversies en GMO’s worden
nog steeds als controversieel beschouwd, maar worden niet meer apart benoemd
omdat ze nu, net als alle andere vormen van controversiële bronnen worden
geadresseerd door de risico beoordeling volgens de indicatoren uit tabellen 1-3.

2. Toegang tot informatie
2.2 Een nieuwe eis die verzekert dat er “toegang tot informatie” is vanuit organisaties
die volgens deze standaard zijn gecertificeerd verder in de handelsketen.

3. Risico analyse
3.3-3.6 Om meer duidelijkheid te krijgen over hoe een risicoanalyse wordt uitgevoerd
zijn deze toegevoegd.
Tabel 1: Lijst van indicatoren voor te verwaarlozen risico
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Alle indicatoren zijn nu genummerd (a-d) om beter naar te kunnen refereren.
c) Deze indicator is nu alleen van toepassing voor materiaal uit landen met een TI CPI
score van >50 en WJP Rule of Law Index score >0.5.
Tabel 2: Lijst van indicatoren voor significant risico op het niveau van oorsprong
Alle elementen van de “controversiële bronnen” definitie zijn nu in tabellen toegevoegd
als rijen a)-i) met de daarbij behorende indicatoren voor hoog risico over de
onderstaande elementen.
Indicatoren voor controversiële bronnen element a), i-iv: Dit zijn de indicatoren voor
hoog risico aangaande ‘legaliteit’ die direct van de voorgaande tabel 2 worden
genomen, en een ban vanuit de VN, EU etc. is als een andere indicator toegevoegd.
World Justice Project (WJP) Rule of Law Index Score van >0,5 is toegevoegd als
indicator.
Indicator voor controversiële bronnen element b): De laatste FAO of andere data over
de oogst t.o.v. de bijgroei.
Indicator voor controversiële bronnen elementen c) en d): De Environmental
Performance Index (EPI) score voor “Biodiverseit en Habitiat” of andere regelingen die
deze elementen adresseren.
Indicator voor controversiële bronnen element e): Netto verlies van bosgebied en groei
van bosplantages in vergelijking tot bos volgens publiekelijk beschikbare gegevens
zoals de FAO.
Indicator voor controversiële bronnen element f): Substantiële studies die aangeven dat
de ILO Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work (1998) niet worden
gerespecteerd in het land.
Indicator voor controversiële bronnen element g): Studies die impliceren dat er niet in
de geest van UNDRIP wordt gehandeld.
Indicator voor controversiële bronnen element h): Aanhoudende gewapende conflicten
volgens publiekelijk beschikbare gegevens.
Indicator voor controversiële bronnen element i): Productie en verkoop van GMOs
volgens publiekelijk beschikbare gegevens.
Tabel 3: Lijst van indicatoren voor significant hoog risico op het niveau van de
oorspong
3.7-3.9 De woordkeuze is een beetje aangepast
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4. Substantiële bezwaren
Het onderzoek moet binnen tien werkdagen zijn gestart.

6. Geen plaatsing op de markt
Dit is nu een aparte clausule in deze appendix.
Clausules 6.2 en 6.3 vereisen dat daar waar een organisatie weet of het substantiële
bezwaren heeft gekregen dat materiaal buiten haar PEFC CoC valt uit illegale bronnen
komt kan dat ook niet op de markt geplaatst worden.

Appendix 2: Invoering van de Chain of Custody standaard
voor multi-site organisaties
2. Criteria voor multi-site organisaties
Net iets andere bewoording door de definitie van de term “multi-site organisaties” in
3.14.
2.5 b) De grens om mee te doen aan groepscertificering is aangepast van CHF 9 mln,
naar EUR 10 mln.

3.2.2 Interne audit programma
Er is een aparte sub-clausule toegevoegd voor eisen voor interne audits
a) Optie voor audits op afstand toegevoegd.

PEFC Nederland
Hollandseweg 7G
6706 KN Wageningen
T +31 (0)30 693 00 40
info@pefc.nl
pefc.nl
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