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PEFC LEIDRAAD
Wat moet er gebeuren ter voorbereiding op de 2020
Chain of Custody standaard?
INTRODUCTIE
Deze leidraad is bedoeld voor PEFC-gecertificeerde bedrijven
die zich voorbereiden op de audit van de PEFC ST 2002:2020,
de nieuwste PEFC Chain of Custody (CoC) standaard.
In dit document wordt op een globale manier omschreven wat er
is veranderd in de nieuwe standaard en wat dat in de praktijk
kan betekenen.

CHAIN OF CUSTODY STANDAARD
Structuur
De structuur van het hele document is opnieuw ingericht. Als je
verwijzingen naar de standaard in jouw handboek en/of procedures hebt staan is de kans groot dat je
de nummering moet aanpassen.

3. Definities
3.7 Controversiële bronnen.
Deze term is aangepast. Er zijn criteria toegevoegd aan de term ‘controversiële bronnen’. In jouw
risicobeoordeling dien je daar rekening mee te houden. Dat geldt natuurlijk alleen als je niet PEFCgecertificeerd materiaal inkoopt en deze in jouw productgroepen gebruikt. Zie ook Hoofdstuk 7 en
Appendix 1.

3.8 Kredietmethode.
Deze methode is nu apart gedefinieerd. Let er dus op dat als je gebruik maakt van de krediet-methode
dat dit ook in jouw procedures niet meer als percentage-methode staat omschreven. Datzelfde geldt
voor de informatie op uw certificaat.

3.10 Ecologisch belangrijke bosgebieden.
Dit is een nieuwe term die van toepassing is voor de definitie van controversiële bronnen. Zie voor
meer info 3.7.

3.11 Equivalent input materiaal.
Een nieuwe definitie die van belang is voor het definiëren van een productgroep, zie 3.30.

3.13 Bos en boom gebaseerd materiaal
Waar voorheen alleen de term bos-gebaseerd (forest-based) materiaal werd benoemd is die term nu
aangepast in bos- en boom gebaseerd materiaal. Dat komt omdat het binnen de PEFCboscertificering nu ook mogelijk is om Bomen Buiten het Bos (BBB) te certificeren. In de standaard
vindt u dus de nieuwe term ‘bos- en boom gebaseerd materiaal’ terug.

3.27 PEFC Claim
De eerste notitie beschrijft de mogelijkheid voor bedrijven om een nieuwe claim te gebruiken, namelijk
‘100% uit PEFC bossen’ of Engelstalig ‘100% PEFC Origin’. Deze claim kan alleen gebruikt worden
door bedrijven die de fysieke scheidingsmethode gebruiken en dezelfde claim ontvangen van hun
leverancier (een bedrijf), tenzij hun leverancier een boseigenaar is met alleen een Forest Management
(FM) certificaat. In dat geval volstaat ook de claim ‘100% PEFC-gecertificeerd’ omdat ‘100% uit PEFC
bossen’ geen claim is die een boseigenaar kan maken.

3.28 PEFC Controlled Sources
PEFC Controlled Sources is nu een extra materiaal categorie, namelijk voor niet PEFC-gecertificeerd
materiaal met een verwaarloosbaar risico dat het materiaal afkomstig is uit controversiële bronnen.
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3.30 PEFC Productgroep
Deze term is aangepast. Er is nu nog concreter omschreven hoe een productgroep beschreven dient
te worden. Pas dit dus in jouw handboek aan, zodat je op de juiste manier jouw productgroepen
beschrijft. Hieronder zie je een voorbeeld van een correcte omschrijving.

Naam Productcategorie Soort
Tafel 070100
Eik

CoC Methode
Materiaal categorie PEFC Claim
Fysieke scheiding PEFC-gecertificeerd 70% PEFC-gecertificeerd

Verder is er nu een mogelijkheid voor multi-sites om dezelfde productgroep te hanteren voor de
verschillende locaties.

3.40 Bomen Buiten het Bos
Nieuwe term, zie 3.13.

4. Managementsysteem eisen
4.1.2

Let er bij het definiëren van productgroepen op dat de nieuwe definitie geldt.

4.8 Afwijkingen en corrigerende acties
Dit is een volledig nieuw onderdeel en dient te worden overgenomen in het handboek. In het kort:
beschrijf dat er op afwijkingen gereageerd dient te worden, niet alleen door het op te lossen, maar ook
door de oorzaak te evalueren en daar eventuele acties op te ondernemen. Daarnaast is het belangrijk
te beschrijven dat er gemonitord blijft worden op het punt van de afwijking, ook nadat de oplossing al
is gevonden. Naast de beschrijving van de afwijking dienen ook de oplossingen en de resultaten te
worden beschreven en bewaard.

5. Inputs en outputs
5.1.2.1 U hoeft nu niet meer een fysieke print van het certificaat van leveranciers te hebben. Een
controle op de PEFC database is voldoende. Daar kunt u een schermafdruk maken en die bewaren.
Pas de procedures hier op aan.
5.3.2 Het is nu verplicht om een keurmerklicentiecontract te hebben. Voor degene die nog geen
logocontract hadden is het dus nu een verplichting om een keumerklicentie te hebben. Bedrijven die al
een getekend logocontract bezitten ontvangen een addendum op hun huidige contract. Het contract of
addendum wordt automatisch en digitaal ná de audit opgestuurd door PEFC Nederland, zodra PEFC
Nederland het nieuwe certificaat heeft ontvangen van de certificerende instelling.

6. Methoden
6.1.1 De kredietmethode is nu apart gedefinieerd. Let er op dat als je gebruik maakt van de krediet
methode dit ook in jouw procedures niet meer als percentage methode staat omschreven. Datzelfde
geldt voor de informatie op uw certificaat.
6.1.2

Zie eerdere opmerking productgroepen: 3.30.

6.2.2 Een nieuwe eis om duidelijk te maken dat mengen van gecertificeerd materiaal (eventueel met
PEFC Controlled Sources materiaal) wel degelijk kan onder de fysieke scheiding methode.
6.3.3.1 De terminologie in de berekening van het percentage is iets aangepast. Mocht je de
voorgaande termen in jouw handboek hebben staan (zoals “certificeringspercentage”), pas deze dan
aan naar de nieuwe termen.
6.4.3
Maak je gebruik van de kredietmethode dan kan je de geldigheid van jouw krediet verlengen
van maximum 12 naar nu 24 maanden.

7. DDS
Dit hoofdstuk geldt alleen voor productengroepen die uitsluitend uit materiaal bestaat dat wordt
geleverd met PEFC-claims, door PEFC-gecertificeerde leveranciers. Is dat niet het geval, doorloop
dan ook appendix 1 om uit te kunnen sluiten dat het materiaal uit controversiële bronnen komt.
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Kort gezegd: ontvang je niet-gecertificeerd materiaal, maar wil je dat wél in jouw productgroep gaan
gebruiken, dan dien je appendix 1 te doorlopen.

Appendix 1
De risicobeoordeling voor materiaal wat niet uit controversiële bronnen komt is flink uitgebreid, ten
minste, als het tabel 2 betreft.
De te doorlopen stappen zijn nog hetzelfde:
1) Kijk naar tabel 1, als één van deze criteria van toepassing is op het gecertificeerde materiaal
dan wordt het automatisch gezien als verwaarloosbaar risico. Als er geen van de criteria van
toepassing zijn, dan dien je naar tabel 2 te gaan.
2) Tabel 2 bevat nu meer eisen dan in de voorgaande CoC standaard. Mocht je dus deze tabel
nodig hebben, let er dan op dat jij jouw levering controleert op al deze eisen. Heb je de vorige
stappen omschreven in interne procedures? Pas deze dan aan.
Leveranciersverklaringen
Volgens PEFC International is een leveranciersverklaring een middel dat een bedrijf kan gebruiken om
ervoor te zorgen dat de leverancier op verzoek de juiste informatie over een bepaalde levering
verschaft, of de vraag doorzet naar hun leverancier.
Engelstalige citaat van de werkgroep:
“The organisation has established a procedure, e.g. a written agreement with its suppliers,
which ensures that if requested, such information shall be provided. Once requested, if the
organisation does not possess the information, the request shall be passed on to relevant
supplier(s) of the organisation (App 1, 2.2).”

Appendix 2
De grens voor deelname aan een groepscertificaat is aangepast naar een totale jaaromzet van €10
miljoen én 50 FTE. Daarnaast is de mogelijkheid voor interne audits op afstand toegevoegd.

PEFC Logo’s en Labels
Het PEFC logo is aangepast: het ‘tm’ teken is weggehaald. Omdat PEFC wereldwijd verschillende
handelsmerkregistraties had moest er in het ene land een ® teken naast PEFC komen te staan, in het
andere land een ‘tm’ en weer in een ander land niks. Er is nu voor één richtlijn gekozen: alle PEFC
logo’s, labels en verwijzingen in teksten dus zonder ‘tm’ or ®.
Dat betekent dat je je logo’s, labels en eventuele initialen moet aanpassen met de nieuwe logo’s en
labels die in de nieuwe Label Generator gedownload kunnen worden.
LET OP: Toegang tot de nieuwe Label Generator ontvang je pas ná de audit volgens de 2020
standaard, dus je kunt dan ook pas de labels gaan veranderen. Voor de audit gebruik je dus de oude
labels. Zijn er producten die voor de audit al gepland worden met logo, maar na de audit worden
geproduceerd? Gebruik dan het oude logo. Ook na de audit hoeven producten die zijn geproduceerd
voor de audit niet weg te worden gedaan omdat er een oud logo op staat (denk ook bijvoorbeeld aan
briefpapier). Wilt u alsnog eerder toegang tot de Label Generator? Neem dan contact op met PEFC
Nederland via info@pefc.nl.

Informatie voor groepsleden
Bent u lid van een groepscertificaat? Dan zal de groepsmanager de meeste aanpassingen voor je
doorvoeren. Voor jou geldt dan alleen dat je pas nieuwe logo’s en labels kunt downloaden als de
groepsmanager een certificaat volgens de 2020 standaard heeft behaald. PEFC Nederland neemt
daarna contact met u op om voor nieuwe inloggegevens te zorgen. Vraag je groepsmanager voor
meer informatie over wanneer hij of zij verwacht het ‘2020 certificaat’ te halen.
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