Chain of Custody:

DOE JE
MEE?
Samen voor onze bossen

Bij PEFC-gecertificeerd bosbeheer
blijft het bos in stand en zijn oogst
en bijgroei in ieder geval met elkaar
in balans. Zo blijft opgenomen CO2
opgeslagen in het geoogste hout.
Tevens zorgt nieuwe aanplant voor
nieuwe opname van broeikasgassen
en dat is goed voor het klimaat.

Chain of Custody-certificaat
geeft garantie van duurzame
herkomst aan jouw klanten
BETER VOOR DE WERELD
EN VOOR JOU
Werken met PEFC-gecertificeerde
producten doe je niet alleen voor het
milieu. Als duurzaam ondernemer biedt
het PEFC-keurmerk je ontzettend veel
voordelen. Voldoen aan de voorwaarden
voor certificering is bovendien
gemakkelijker dan je denkt; er is altijd
wel een manier die past bij jouw bedrijf.

Foto: Sandra Bos voor PEFC fotowedstrijd

Het PEFC-keurmerk wordt wereldwijd erkend en gebruikt door bedrijven om
aan te tonen dat de grondstof hout voor hout- en papierproducten afkomstig
is uit duurzaam beheerde bossen. PEFC is ’s werelds grootste keurmerk
voor duurzaam bosbeheer. Om als bedrijf aan te kunnen tonen dat de
producten die jij in- en verkoopt uit een PEFC-gecertificeerd bos komen,
biedt PEFC certificering van de handelsketen aan. Zo kunnen materialen
van hout tot aan de eindproducten gevolgd worden, of het nu gaat om
consumentenverpakkingen, transportpallets, tijdschriften, printpapier of
hout in de bouw. Dit wordt Chain of Custody-certificering genoemd.
Het PEFC Chain of Custody-certificaat betekent voor bedrijven dat zij aan de
duurzame verwachting van hun klanten kunnen voldoen. Het levert hen een
concurrentievoordeel op en geeft hun klanten de garantie dat het bedrijf
duurzame producten levert. Tevens kunnen bedrijven het certificaat als
middel gebruiken om aan de EU-houtverordening, de EUTR, te voldoen.

Geef een duurzame
garantie af met het
PEFC-certificaat
Alleen bedrijven met het Chain of Custody-certificaat kunnen het
PEFC-keurmerk gebruiken. Als alle schakels in de productie een certificaat
hebben, komt het eindproduct als ‘PEFC-gecertificeerd’ in de winkel te
liggen. De Chain of Custody en de claim* op verkoopdocumenten zijn het
bewijs voor handelspartners dat jouw bedrijf hout en houtproducten uit
verantwoord beheerde bossen gebruikt.
PEFC Chain of Custody- certificering is niet alleen de garantie voor
duurzame herkomst, het is de verzekering dat bos ook bos blijft en dat we
onze bossen doorgeven aan volgende generaties.

*Met een PEFC-claim wordt de zin:
‘X% PEFC-gecertificeerd’ bedoeld.
Deze zin vermelden gecertificeerde
bedrijven op de verkoopdocumentatie
van gecertificeerde producten. Dit
is het bewijs dat een product PEFCgecertificeerd is.
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Hoe werk je met
gecertificeerd en
niet-gecertificeerd
materiaal?

Een bedrijf met het Chain of Custody-certificaat selecteert hout en houtproducten om PEFC-gecertificeerde
producten te maken. Het is belangrijk dat alleen producten en hoeveelheden die als PEFC-gecertificeerd
zijn ingekocht, ook weer als PEFC-gecertificeerd worden verkocht. Om dit te kunnen verzekeren zijn er drie
methodes ontwikkeld waar een bedrijf uit kan kiezen:

FYSIEKE SCHEIDINGSMETHODE

KREDIET METHODE

PERCENTAGE METHODE:

Met de fysieke scheidingsmethode
wordt het gecertificeerde materiaal
fysiek gescheiden van nietgecertificeerde materiaal.

Deze methode is het best te
vergelijken met een bankrekening.
Het bedrijf registreert het aantal
kredieten (bijvoorbeeld in m3) van
gecertificeerd materiaal wat wordt
ingekocht op een ‘kredietrekening’.
Vervolgens kan het bedrijf zelf
bepalen hoeveel van de kredieten
die op de ’rekening’ staan worden
gebruikt om (wederom in m3) te
verkopen.

Bedrijven die gecertificeerd
materiaal met niet-gecertificeerd
materiaal* willen mengen om een
bepaald product te maken, kunnen
de percentage methode gebruiken.
Ze berekenen daarbij op een
eenvoudige manier hoeveel gecertificeerd materiaal er uiteindelijk
in het eindproduct terechtkomt,
wat uiteindelijk terug te vinden is
in de claim die ze hanteren: X%
PEFC-gecertificeerd.

Dat kan op drie manieren:
• Locatie: gecertificeerd materiaal
wordt op een andere locatie
opgeslagen.
• Tijd: gecertificeerd materiaal
wordt op een ander tijdstip
opgeslagen.
• Identificatie: gecertificeerd
materiaal wordt (bijvoorbeeld
d.m.v. een groene kleur)
anders gekenmerkt dan nietgecertificeerd materiaal.

Productie houten omslag voor Tomorrow’s Timber boek

Het verschil met een normale
bankrekening is alleen dat je nooit
in het rood mag staan en dat je
kredieten maximaal twee jaar op
de ’rekening’ kunnen staan.

gecertificeerd materiaal/product    niet-gecertificeerd materiaal/product

* Een bedrijf kan niet zomaar ieder
willekeuring stukje hout toevoegen
aan het gecertificeerde materiaal.
Het is verplicht om een extra
risicoanalyse uit te voeren over het
niet-gecertificeerde materiaal om
te voorkomen dat dit materiaal uit
controversiële bronnen komt.

Een Chain of
Custody-certificaat
behalen? DOEN!
Om een Chain of Custody-certificaat te behalen moet jouw bedrijf voldoen
aan de Chain of Custody Standaard, die bestaat uit twee onderdelen die
betrekking hebben op:
• jouw methode om gecertificeerd materiaal van niet-gecertificeerd
materiaal te scheiden;
• enkele procedurele en administratieve verplichtingen.
Een erkend en onafhankelijk certificeringsbureau naar jouw keuze voert
eens per jaar een audit uit om te zien of jouw bedrijf (nog) voldoet en
verleent het certificaat dat vijf jaar geldig is. De duur van een audit hangt af
van de grootte van een bedrijf, gemiddeld is dat een halve dag.
Naast de kosten van het certificeringsbureau betaal je via de certificeerder
een jaarlijkse, omzet gerelateerde afdracht aan PEFC Nederland, kijk op
pefc.nl/afdracht. Je bent dan tevens lid van de vereniging PEFC Nederland
en hebt het recht om het PEFC-logo zonder extra kosten te gebruiken.

Barbara van den Berg, visual artist

Welk certificaat heeft je
voorkeur? Alleen, samen of
per project?

Er zijn verschillende Chain of Custody-certificeringsopties. Om certificering voor kleine bedrijven haalbaar
te maken biedt PEFC groepscertificering aan. Bedrijven
kunnen zich aansluiten bij een groepscertificaat
indien er minder dan vijftigfulltimers werken en de
gehele omzet minder is dan 10 miljoen euro per jaar.
Organisaties met activiteiten op meerdere locaties
kunnen voor al hun locaties één Chain of Custodycertificaat behalen via multi-site certificering. Bedrijven
kunnen ook kiezen voor een individueel certificaat. Tot
slot kent PEFC een voorziening voor projectcertificering,
waarbij meerdere leveranciers van gecertificeerd
materiaal betrokken zijn, zonder dat zij in het bezit zijn
van een eigen Chain of Custody-certificaat.

ONAFHANKELIJK, ONPARTIJDIG EN ONGEËVENAARD
Met ruim 325 miljoen hectare gecertificeerd bos is
PEFC ’s werelds grootste organisatie voor duurzaam
bosbeheer. De toelevering van hout- en papierproducten
is daardoor altijd groot.

LOGO EN LABELS
Gecertificeerde bedrijven ontvangen kosteloos een uniek
logo-licentienummer en toegang tot de Label Generator
waarmee logo’s en labels gecreëerd en gedownload
kunnen worden. Het logo of label op een product
geeft de garantie aan klanten en consumenten dat het
product van duurzame herkomst is.

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 de QR-code of ga naar pefc.nl/stappenplan.

Na het behalen van het certificaat ontvang je een
welkomstpakket, inclusief een attentie: een plaquette
om aan de gevel te hangen of bij de receptie te plaatsen.

Chain of Custody:

DOE JE MEE?
Samen voor onze bossen
Gedeelde verantwoordelijkheid

Wil je meer informatie?
Bezoek onze website of neem contact op
met het team van PEFC Nederland.

030 693 00 40
info@pefc.nl
pefc.nl
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