DE PEFCCONTROLEKETEN
LEIDRAAD VOOR HET VERKOPEN
VAN GECERTIFICEERDE PRODUCTEN
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Beheersysteem
De organisatie van de onderneming nader bekeken

10

Sociale, gezondheids- en veiligheidsvereisten	
De werknemers van de gecertificeerde bevoorradingsketen

11

Certificatieproject en multisitecertificatie	
Met strakke hand inspelen op de specifieke noden

12

Logo en claims
Een marketing- en communicatiemiddel

15

Volgende stappen	
Verkrijging van een PEFC-controleketen

16

Wat maakt PEFC uniek?
Waarom kiezen bedrijven voor de PEFC-certificatie?

17

Deze brochure geeft een algemene beschrijving van alle eisen die een bedrijf
moet vervullen om een controleketen
te bekomen.
De vereisten waaraan een bedrijf moet
voldoen, worden gedetailleerder toegelicht in de volgende documenten:
Referenties:

Vandaag erkent PEFC ongeveer 35 nationale boscertificatiesystemen. Dit stemt
overeen met meer dan 240 miljoen hectare gecertificeerd bos, wat van PEFC ‘s
werelds belangrijkste boscertificatiesysteem maakt. Talrijke privé- en overheidsinstellingen in heel de wereld aanvaarden
PEFC-gecertificeerde producten in hun
duurzame aankoopbeleid.

De acties van PEFC Belgium steunen
op twee complementaire pijlers: de boscertificatie en de certificatie van de controleketens van ondernemingen van de
bos-hout-papierketen:

PEFC Belgium is de Belgische tak van
deze organisatie en verenigt alle spelers van de bos-hout-papierketen, de
gebruikers van het bos, de wetenschappers en de vertegenwoordigers van de
natuurbeschermingsorganisaties.

• de controleketenregels bieden de mogelijkheid om de stromen van PEFCproducten binnen een onderneming en
van het ene bedrijf naar het andere op
te volgen.

• de normen voor bosbeheer van PEFC
Belgium zijn bedoeld om het respect
voor de economische, ecologische en sociale functies van het bos te garanderen;

Dit hulpdocument maakt u vertrouwd met de regels van de controleketen en de
gebruiksregels van het PEFC-logo.

• Belgian Forest Certification Scheme
(BFSC ) VI - Controleketen voor producten van hout of op basis van
hout – Vereisten (Nederlandstalige
vertaling van het document PEFC
2002:2010 « Chain of Custody of
forest based products – Requirements » )
• Belgian Forest Certification Scheme
(BFSC ) VI - Gebruiksregels van het
PEFC-logo – Vereisten (Nederlandstalige vertaling van het document
PEFC ST 2001:2008 « PEFC Logo
usage rules – requirements »)
De in het Nederlands vertaalde documenten kunnen worden geraadpleegd
op de website www.pefc.be; nuttige
documenten.
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De basisprincipes van de controleketencertificatie
De commerciële voordelen
De controleketencertificatie is een mechanisme waarmee gecertificeerde materialen
kunnen worden gevolgd vanaf het bos
tot het eindproduct. Het is van essentieel
belang voor:
• de bedrijven, om te kunnen starten
met en het bewijs te leveren van een
verantwoorde bevoorrading
• de consumenten, om verantwoorde
aankoopbeslissingen te nemen

Inleiding

Wat is een controleketen?
Als we willen dat bossen ons kostbare diensten blijven leveren, vormt het duurzame
beheer ervan niet de enige schakel tussen
het bos en de markt. Om voor de herkomst
van producten van hout of op basis van hout
te kunnen teruggaan tot duurzaam beheerde
bossen, heeft PEFC het principe van de controleketencertificatie in het leven geroepen.
De PEFC-controleketen beschrijft de werkingsvoorwaarden waaraan de onderneming moet voldoen om via een reeks
procedures deze opvolging te waarborgen.

Deze brochure is bestemd voor bedrijven,
zodat zij zich vertrouwd kunnen maken
met de belangrijkste aspecten van de
certificatie van de PEFC-controleketen
en de vereisten voor het gebruik van het
PEFC-logo.
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Het controleketencertificaat wordt afgeleverd door een onafhankelijke certificatieinstelling (lijst verkrijgbaar bij PEFC Belgium) voor een periode van vijf jaar, en
mits het uitvoeren van een jaarlijkse audit.
Een gecertificeerde controleketen biedt
aan de onderneming de mogelijkheid
om PEFC-gecertificeerde producten in de
handel te brengen en het PEFC-logo te
gebruiken.

Wie is betrokken bij de invoering van een
controleketen?
Elke productie- of distributiesite die een
activiteit uitoefent met producten op basis
van hout, kan op eigen verantwoordelijkheid een PEFC-controleketen opzetten.
Net zoals het belangrijk is om de koudeketen niet te verbreken, is het ook van
essentieel belang dat alle ondernemingen
vanaf het bos tot het afgewerkte product
een controleketen invoeren om de opvolging van de gecertificeerde materialen te
garanderen.

Om een gecertificeerd product te bekomen, moeten alle entiteiten van de keten
PEFC-gecertificeerd zijn. Pas vanaf dat
moment mogen de bedrijven het PEFClabel op hun producten en in hun communicatie gebruiken om de herkomst van
de grondstoffen te benadrukken.

Wat zijn de voordelen van de invoering
van een PEFC-controleketen?
De stijgende vraag naar producten uit
duurzaam beheerde bossen maakt het
verkrijgen van een PEFC-controleketencertificaat op commercieel vlak aantrekkelijk. De controleketen is voor de onderneming immers van essentieel belang
om te kunnen starten met een verantwoorde bevoorrading en dat te kunnen
aantonen. De PEFC-controleketen heeft
talrijke voordelen:
• Toegang tot aanbestedingen – verleent
de ondernemingen toegang tot aanbestedingen waarin milieuvriendelijke
producten worden gevraagd.
• Risicobeheer – omvat sociale vereisten
die de fundamentele rechten van de
werknemers in de hele bevoorradingsketen beschermen. PEFC is het eerste
internationale systeem dat dit eist.
• Beschikbaarheid en keuze – twee derde
van de wereldwijde oppervlakte van
gecertificeerde bossen is PEFC-gecer-

tificeerd. Dat komt momenteel neer
op meer dan 240 miljoen hectare, het
grootste aanbod aan gecertificeerd hout
en vezels.

• Marktleider inzake duurzame ontwikkeling - de bedrijven verwerven een
commercieel voordeel ten opzichte van
andere leveranciers.

• Overeenstemming met de wetgeving
– het PEFC-zorgvuldigheidssysteem
sluit hout uit dat afkomstig is uit de
smokkelhandel, voortkomt uit illegale
en andere omstreden bronnen.

• Traceerbaarheid – de garantie dat de
gecertificeerde materialen waaruit het
eindproduct bestaat, afkomstig zijn van
PEFC-gecertificeerde bossen die de
ecologische, economische en sociale
normen naleven.

• Een duidelijke en transparante boodschap – het PEFC-logo en de claim op
een product delen aan de klanten op
een duidelijke, transparante en bondige manier mee dat het hout en de
producten op basis van hout afkomstig
zijn van verantwoorde bronnen.

Het basismodel van de controleketen
De leverancier

De organisatie

De klant

De entiteit die aan de organisatie de claims verschaft via
de leveringsdocumenten

De entiteit die de claim doet
en de leverancier en de klant
identificeert

De entiteit die de door de onderneming gemaakte claim
ontvangt

Bevoorradingsvereisten

Bevoorrading met PEFC-gecertificeerde materialen
De vereisten van de PEFC-controleketen bepalen op basis van de herkomst welke
grondstof van hout of op basis van hout kan worden gebruikt voor de vervaardiging van
gecertificeerde producten. Enkel bosmaterialen die worden afgeleverd met het PEFClabel en een erkend PEFC-certificaat (duurzaam bosbeheer of controleketencertificaat)
en gerecycleerde materialen kunnen worden beschouwd als ‘PEFC-gecertificeerde’
grondstoffen.

De hoeveelheid PEFC-gecertificeerde
grondstoffen in een product kan echter
variëren. Gedurende de hele controleketen
moeten de bedrijven via een formele claim
aangeven hoeveel procent gecertificeerd
materiaal een bepaald product bevat:X %
PEFC-gecertificeerd.
Daarnaast zijn zij verplicht om tijdens de
hele controleketen ten minste de volgende
gegevens mee te delen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

de identificatie van de leverancier
de identificatie van de klant
de identificatie van het product
de geleverde hoeveelheid
de leveringsdatum
de formele claim X % PEFCgecertificeerd
7. het bewijs van de PEFC-certificatie.
De bedrijven kunnen de grondstof enkel
als gecertificeerd erkennen als deze gegevens worden verschaft en conform de
certificatievereisten zijn.
De claims van de leveranciers over
hun PEFC-gecertificeerd statuut moeten worden gecontroleerd, bijvoorbeeld
aan de hand van een kopie van hun
PEFC-controleketencertificaat.
PEFC raadt aan om de geldigheid van het
statuut te controleren in de beschikbare
officiële lijsten http://www.pefc.be - lijst
PEFC-certificaten of op http://www.pefc.
org/certification-services/find-certified
Referentie: Belgian Forest Certification
Scheme (BFSC ) VI - Controleketen voor
producten van hout of op basis van hout
– Vereisten – Hoofdstukken 4.2., 4.4.1.,
5.2., 5.5.1.
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Het PEFC-zorgvuldigheidssysteem (ZS)
Bedrijven die PEFC-gecertificeerde materialen combineren met niet-gecertificeerde
materialen (zie pagina 7), moeten het
PEFC-zorgvuldigheidssysteem invoeren,
om het risico te verminderen dat nietgecertificeerde materialen van omstreden
bronnen in de gecertificeerde producten
terechtkomen.

Omstreden bronnen
Omvat de bossen die
• niet worden beheerd in overeenstemming met de lokale, nationale of internationale wetgeving, meer bepaald op
de volgende gebieden:
»» bosexploitaties en aanplantingen,
met inbegrip van de herbestemming van bossen

Het PEFC-ZS bestaat in het afleveren van
de volgende elementen:

»» het beheer van zones met een ecologische en culturele meerwaarde

1. een verklaring op eer van de leverancier
2. een beoordeling van de risico’s wanneer een aantal producten als « risicovol » zouden worden beschouwd
3. de beoordeling van risicovolle producten, bijvoorbeeld via een controle door
een derde partij.

»» bedreigde en beschermde soorten,
met inbegrip van degene op de lijsten van de Convention on International Trade in Endangered Species
of Wild Fauna and Flora (overeenkomst inzake de internationale
handel in bedreigde in het wild
levende dier- en plantensoorten)

Deze 3 niveaus worden bepaald om ervoor te zorgen dat producten van omstreden bronnen niet worden gecombineerd
met PEFC-gecertificeerde materialen.

»» de betaling van taksen en andere
bijdragen
• gebruik maken van genetisch gemodificeerde organismen
• bossen herbestemmen en gebruik maken van andere soorten vegetatie, met
inbegrip van de omzetting van primaire
bossen in bosaanplantingen.

Referentie: Belgian Forest Certification
Scheme (BFSC ) VI « Controleketen van
producten van hout of op basis van hout Vereisten » Hoofdstuk 3.7. voor de definitie van omstreden bronnen en Bijlage
2 voor de omstreden bronnen.

»» de sanitaire en werkomstandigheden van bosarbeiders
»» respect voor de inheemse volkeren die genots- en gebruiksrechten
genieten
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Berekeningsmethoden

Opvolging van de gecertificeerde materialen via het productieproces
De bedrijven kunnen gebruik maken van
de methode van materiële scheiding en/
of de percentagemethode om op basis
van materiaalstromen, hun marketingbehoeften en de noden van de klanten de
PEFC-gecertificeerde materialen in hun
productieproces in kaart te brengen.

Ruimte

Methode van materiële scheiding
Deze methode moet voorrang krijgen
wanneer er geen omzetting of combinatie
van grondstoffen is. Ze kan zelfs worden
toegepast wanneer uw leveranciers de
percentagemethode gebruiken.

Tijd

Bij gebruik van de methode van materiële
scheiding komen de gecertificeerde producten nooit in contact met de andere producten. Als dat toch gebeurt, worden ze
duidelijk geïdentificeerd. Er bestaan drie
mogelijkheden om de materiële scheiding
tussen de gecertificeerde en de andere
producten tot stand te brengen:
• in de ruimte: er worden zones uitsluitend voorbehouden voor het ontvangen, het produceren, het inpakken
en het verzenden van gecertificeerde
producten. Deze zones worden ter
plaatse duidelijk aangegeven (borden,
grondmarkering,...).

JANUARY
M

T

W

T

F

Identificatie

• in de tijd: de gecertificeerde producten
worden gedurende een welbepaalde
periode ontvangen, geproduceerd,
verpakt en verzonden. Tijdens deze
periode bevinden er zich geen andere
materialen in de onderneming.
• via identificatie: de gecertificeerde producten kunnen duidelijk worden onderscheiden van de andere producten
(etiket met het logo, gebruik van een
kleurcode,...).
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Deze drie mogelijkheden kunnen worden
gecombineerd in het bedrijf. PEFC moedigt de materiële scheiding aan wanneer
dat mogelijk is.

Referentie: Belgian Forest Certification Scheme (BFSC ) VI « Controleketen van
producten van hout of op basis van hout - Vereisten » – Hoofdstukken 4.1 ; 4.3.

JANUARY
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Deze methode moet worden toegepast
wanneer de onderneming de PEFCgecertificeerde materialen niet kan
scheiden van de niet-gecertificeerde
materialen. Het percentage gecertificeerde grondstoffen moet gekend zijn
en de niet-gecertificeerde grondstoffen
moeten voortkomen van niet-omstreden
bronnen (zie pagina 5).

Opmerking: bij ontvangst van X% gecertificeerde grondstof moet dit percentage worden weergegeven in de formule.
Dit wil zeggen dat de overeenkomstige
hoeveelheid gecertificeerde grondstof
(X%) en de resterende hoeveelheid nietgecertificeerde grondstof moeten worden
genomen.

Gebruik van de PEFC-methoden
Controleketenproces

Materiële scheiding
Berekening van het
percentage

Percentagemethode

• Eenvoudig percentage
• Gemiddeld percentage

Percentageverdeling

Bij gebruik van de percentagemethode:
• worden alle producten verkocht
met vermelding van hetzelfde certificatiepercentage als dat van de
bevoorradingen;

• Gemiddeld percentage
• Volumekrediet

hoeveelheid gecertificeerde grondstof
Gecertificeerde percentage (Cp) = 							 x 100
totale hoeveelheid grondstof (gecertificeerde en andere)
• of wordt een deel van de producten
verkocht als « 100 % PEFC » en de
rest als «niet-gecertificeerd».
Bij aankoop: berekening van het
certificatiepercentage

gen met PEFC-grondstof of bij een regelmatige productie. Ze geeft voornamelijk het percentage gecertificeerde
grondstof aan dat materieel aanwezig
is in het specifieke product waarvoor
het percentage wordt berekend.

De percentagemethode vraagt aan de onderneming om het percentage van gekocht
gecertificeerd materiaal te kennen en te
inventariseren. Dit certificatiepercentage
(Cp) wordt voor elk product of elke productgroep (partij) afzonderlijk berekend
aan de hand van de formule hierboven.

Bijvoorbeeld: een drukkerij levert
80.000 vellen PEFC-gecertificeerd
papier en 20.000 vellen niet-gecertificeerd papier. In totaal kunnen dan
100.000 vellen papier worden beschouwd als 80% gecertificeerd:
(80000/80000+20000)*100=80

Het percentage gecertificeerde grondstof
kan op twee manieren worden berekend:

• volgens de methode van het voortschrijdende gemiddelde. Deze methode maakt gebruik van het in het
verleden geleverde volume van gecertificeerde grondstof voor de bereke-

• volgens de methode van het eenvoudige percentage. Deze methode wordt
aanbevolen bij herhaalde bevoorradin-

}

+

CERTIFIED
GEcertificeerd
CERTIFIED

Methode van het eenvoudige percentage

Bijvoorbeeld: een papierpulpfabriek
levert 19.000, 5.000 en 12.000 ton
PEFC-gecertificeerde pulp gedurende
3 maanden (totaal: 36.000 ton), en
25.000, 36.000 en 26.000 ton nietgecertificeerde pulp in dezelfde periode
(totaal: 87.000 ton). De volgende maand
kan de geleverde pulp (en bijgevolg het
toekomstige verkochte papier) worden
beschouwd als 29% gecertificeerd.
(36000/36000+87000)*100=29

PERCENTAGE CALCULATION

80%
80%
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ning van een gemiddeld percentage
van gecertificeerde grondstof dat als
basis zal dienen voor een daaropvolgende langere periode (van maximaal
12 maanden). Te gebruiken om een
stabiel certificatiepercentage over het
jaar te garanderen.

JANUARY
JANUARI

= 40%

+
MATERIAL INPUT PERIOD
FEBRUARY
FEBRUARI
TIME

Methode van het voortschrijdende gemiddelde

PRODUCT
GROUP

CERTIFIED
GEcertificeerd

MARCH
MAART

CLAIM PERIOD

APRIL
APRIL

Bij de verkoop: percentageverdeling
De onderneming kan het certificatiepercentage (Cp) op twee manieren
bestemmen:
• de methode van het gemiddelde
percentage berekent het gemiddelde
percentage van gecertificeerde materialen in een groep producten. Met
deze methode kunnen alle producten
van de partij worden verkocht als X%
PEFC-gecertificeerd.
Bijvoorbeeld: als het percentage gecertificeerde materialen wordt bere-

}}

80%
80%

kend op 80%, kunnen alle producten
in de groep worden verkocht als 80%
PEFC-gecertificeerd.
• met de methode van het volumekrediet kan de onderneming ‘volumekredieten’ behouden voor producten die
als gecertificeerd kunnen worden verkocht, dit wil zeggen dat zij een deel
van de producten van een partij als
100% PEFC-gecertificeerd kan verkopen en een deel als niet-gecertificeerd.
Hiervoor moet de onderneming een
‘kredietrekening’ bijhouden waarin
volumekredieten worden bijgeteld op
basis van de geleverde gecertificeerde
grondstof, en worden afgetrokken als
de grondstof als gecertificeerd wordt
verkocht.

2 ton voor 80%
gecertificeerd
2 ton voor 80%
gecertificeerd

Voor de percentagemethode moet de onderneming productgroepen (of partijen)
bepalen. Een partij is een geheel van producten die gedurende een welbepaalde
periode (maximaal 3 maanden) volgens
een welbepaalde procedure worden gefabriceerd of gecommercialiseerd. Deze producten worden vervaardigd op basis van
homogene materialen op een welbepaalde
plaats (bv.: parketvloeren geproduceerd
gedurende 1 maand).

}}}}}}
}
}}}}}}
}}}}}}}}
}
}}}}}}

PERCENTAGE CALCULATION

80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%

6 ton voor 80%
gecertificeerd

PERCENTAGE
PERC

5 ton
80%
gecertificeerd
CERTIFIED
CERTIFIED

8 ton
PERCENTAGE
PERC
25%
PERCENTAGE CALCULATION
gecertificeerd
PRODUCT

PRODUCT
GROUPOU

CERTIFIED
CERTIFIED
CERTIFIED
8 ton CERTIFIED

GROUP
OU

MATERIAL
MATI

7 ton

0%

CLAIM PERIOD 0% CLAIM PERIOD
MATERIAL INPUTMATERIAL
PERIOD INPUT PERIOD
PERIODMATI
4 tonMATERIAL INPUTMATERIAL
gecertificeerd
TIME

10 ton
eindproduct

}}

Een productgroep (partij) bepalen

4 ton
100%
gecertificeerd
PERCENTAGE CALCULATION

Gecertificeerd

Methode van het gemiddelde percentage

Referentie: Belgian Forest Certification
Scheme (BFSC ) VI « Controleketen van
producten van hout of op basis van hout
- Vereisten » – Hoofdstukken 5.3 ; 5.4.

Bijvoorbeeld: een bedrijf levert pulp met
een certificatiepercentage van 33,3%
en produceert 12 ton papier. Het kan
4 ton papier verkopen als 100% PEFC-

CERTIFIED
CERTIFIED

10 ton geleverd
materiaal

gecertificeerd of het volumekrediet toepassen om bijvoorbeeld 5 ton als 80%
PEFC-gecertificeerd te kunnen verkopen
(4/0,8=5).

4 ton volumekrediet

Percentagemethode

12 ton geleverd
materiaal

TIME

gecertificeerd
CERTIFIED

12 tonCERTIFIED
12 ton
CERTIFIED
CERTIFIED

eindproduct

eindproduct

50%
gecertificeerd
12 ton
eindproduct

GROUP
80% CERTIFIED

21TONNES

GROUPGROUP
PRODUCT
GROUP
80% CERTIFIED
80%
CERTIFIED
VOLUME
CREDIT
80% CERTIFIED
PRODUCT
PRODUCT
PRODUCT

TIME

PERCENTAGE
PERCE

MATERIAL
MATI

CERTIFIED
CERTIFIED
CERTIFIED
Methode van het volumekrediet
PRODUCT
PRODUCT

PRODUCT
GROUP
80% CERTIFIED
PRODUCT

PERCENTAGE
PERCE

MATERIAL
MATI

21TONNES

GROUPGROUP GROUP VOLUME CREDIT
80% CERTIFIED
80% CERTIFIED
80% CERTIFIED
PROCURED
PROCURED
CERTIFIED
CERTM
PRODUCT
PROCURED CERTIFIED MATERIAL
PROCURED CERTIFIED
MATERIAL
GROUP
80% CERTIFIED
PROCURED CERTIFIED MATERIALPRODUCT
PROCURE
PROCURED
PROCURED
CERTIFIED
CERTM
PRODUCT
PRODUCT
GROUPGROUP GROUP
80% CERTIFIED
80% CERTIFIED
80% CERTIFIED
PROCURE
PRODUCT
PRODUCT
PRODUCT
GROUPGROUP GROUP
80% CERTIFIED
80% CERTIFIED
80% CERTIFIED
PROCURED
PROCURED
CERTIFIED
PROCURE
CERTM
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PROCURED
PROCURED
CERTIFIED
PROCURE
CERTM

Beheersysteem

De organisatie van de onderneming nader bekeken
Wat ook de gekozen methode is (percentage of materiële scheiding), de onderneming dient een beheersysteem in te
voeren dat een regelmatige opvolging van
de controleketen beoogt.
Dit beheersysteem bestaat er voornamelijk in:
• een algemene verantwoordelijke voor
de controleketen aan te stellen binnen
het beheerteam
• een schriftelijke verbintenis van de directie tegenover de controleketen op
te stellen
• erop toe te zien dat alle werknemers
die betrokken zijn bij de invoering van
en het toezicht op de controleketen,
bekwaam zijn en de vereiste opleiding
krijgen
• de taken in de verschillende fasen van
de opvolging van de controleketen en
het beheersysteem te bepalen
• de bewijzen aan te voeren en te registreren van de door de directie uitgevoerde inspecties van de organisatie
van de controleketen

• een gedocumenteerde procedure op te
stellen waarin de organisatie van de
controleketen wordt beschreven
• over een documentair systeem te
beschikken waarin de bewaarmodaliteiten van de documenten worden
beschreven
• de bewijzen van de interne audits,
claims, onvolkomenheden en correctieve maatregelen aan te voeren en te
registreren.

Multisitecertificatie
Als de onderneming verschillende vestigingen heeft in België of zelfs in het
buitenland, is het mogelijk om een multisitecertificatie in te voeren. Dit komt neer
op een gecentraliseerd beheer van het
managementsysteem door één van de
vestigingen van de onderneming, die dan
wordt omgedoopt tot « centraal kantoor ».
Referentie: Belgian Forest Certification
Scheme (BFSC ) VI « Controleketen van
producten van hout of op basis van hout
- Vereisten » – Bijlage 3.

Onderaanneming
Als het bedrijf een beroep doet op onderaannemers voor zijn gehele of een deel
van zijn activiteit, dient het bedrijf erop
toe te zien dat deze onderaannemers de
regels van de controleketen naleven. In
dergelijke gevallen moeten zij met een
schriftelijk akkoord aangeven dat hun
eigen materiaal of product materieel gescheiden wordt van de andere producten.
De onderneming bewaart de modaliteiten
en de bewijzen van het feit dat de onderaannemers geïnformeerd zijn over de
vereisten van de controleketen.
In het kader van de audit van uw bedrijf kan uw certificatie-instelling ertoe
gebracht worden om ook de onderaannemers te controleren.
Bijvoorbeeld: een drukkerij besteedt het
aanbrengen van een vernis op drukwerk
uit, of een schrijnwerker besteedt het
schilderen van het materieel uit.
Referentie: Belgian Forest Certification
Scheme (BFSC ) VI « Controleketen van
producten van hout of op basis van hout
- Vereisten » – Hoofdstuk 6.

Sociale, gezondheids- en veiligheidsvereisten
De werknemers van de gecertificeerde bevoorradingsketen
PEFC is het eerste boscertificatiesysteem
dat bedrijven verplicht om sociale, gezondheids- en veiligheidsvereisten na te
leven die gebaseerd zijn op de Verklaring
van de IAO (Internationale Arbeidsorganisatie) over de fundamentele principes
en rechten met betrekking tot het werk
(1998).
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Deze vereisten geven aan de consumenten en de kopers een bijkomend bewijs
dat de elementaire rechten van de werk-

nemers in de bedrijven van de bevoorradingsketen werden nageleefd.

• de werknemers gelijk worden behandeld en dezelfde kansen krijgen

De bedrijven moeten aantonen dat:

• de werkomstandigheden de veiligheid
of de gezondheid niet in het gedrang
worden gebracht.

• de werknemers het recht hebben om
zich vrij te verenigen
• dwangarbeid verboden is
• werknemers die jonger zijn dan de wettelijke minimumleeftijd (15 jaar) of de
leeftijd van de leerplicht (de hoogste)
niet worden tewerkgesteld

Referentie: Belgian Forest Certification
Scheme (BFSC ) VI « Controleketen van
producten van hout of op basis van hout
- Vereisten » – Bijlage 4.
11

Project- en multisitecertificatie

Met strakke hand inspelen op de specifieke noden
Om in te spelen op bepaalde specifieke
situaties, voorziet de PEFC-controleketencertificatie in twee bijzondere gevallen in
een aantal maatregelen. De projectcertificatie is bedoeld voor de certificatie van
specifieke projecten, terwijl de multisitecertificatie zich richt tot ondernemingen
met meerdere vestigingen of tot groepen
van kleine onafhankelijke ondernemingen.

Projectcontroleketen
Ook al is de PEFC-controleketen geschikt
voor een lopende en ononderbroken productie of de handel in gecertificeerde producten, toch is het niet altijd de meest
efficiënte optie in een context op korte
termijn met talrijke leveranciers of gecertificeerde materialen, zoals in de bouw of
de scheepswerfindustrie.
Meer en meer bouwnormen eisen de
PEFC-certificatie. Het is voor de aannemers echter een heuse uitdaging om deze
vereisten na te leven of er extra voordeel
uit te halen. De PEFC-projectcontroleketen
erkent dat het niet nodig is dat alle betrokken partijen bij een specifiek project
op een welbepaalde plaats en voor een
welbepaalde periode gecertificeerd moeten zijn of in het bezit van hun eigen
controleketen.

De aannemers die werken aan een gecertificeerd project via een controleketen,
worden gedekt als leden van het project.
Er wordt hen niet gevraagd om zelf een
controleketen te hebben. Een controleinstelling, bijvoorbeeld de algemene aannemer, is verantwoordelijk voor heel het
beheer, de controle van de controleketen
van het project en de correcte uitvoering
ervan.
Net als bij de gewone controleketen moeten de gegevens over het hout en de ter
plaatse beheerde bosproducten zorgvuldig
worden genoteerd. De bij het project betrokken werknemers moeten bekwaam
zijn en de nodige opleidingen krijgen.

Multisite- of groepscertificatie
De invoering van een PEFC-controleketen
kan voor ondernemingen met verschillende vestigingen of voor kleine onafhankelijke bedrijven moeilijk zijn.

is eveneens van toepassing op groepen
van kleine onafhankelijke ondernemingen
die elk bestaan uit ondernemingen van
minder dan 50 personen met een omzet
van minder dan 7.300.000 € (of een
gelijkwaardig bedrag). Dit wordt groepscertificatie genoemd.
In deze beide gevallen worden de algemene verantwoordelijkheid voor de correcte invoering en de instandhouding van
de vereisten van de controleketen gecentraliseerd in een centraal kantoor en zijn
alle deelnemende vestigingen wederzijds
verantwoordelijk voor de naleving van de
regels.
Referentie: Belgian Forest Certification
Scheme (BFSC ) VI « Controleketen van
producten van hout of op basis van hout
- Vereisten » – Bijlage 3.

Via een multisitecertificatie kunnen meerdere afdelingen of franchises worden gedekt door één controleketencertificaat,
voor zover de sites gebonden zijn door een
gezamenlijke aanhorigheid, een gemeenschappelijk beheer of een gemeenschappelijke organisatie. De multisitecertificatie

PEFC/01-00-01
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Schema: groeps- of multisitecertificatie

Logo en claims

Een marketing- en communicatiemiddel

PEFC-handelsmerk
Het PEFC-logo en de PEFC-initialen zijn de exclusieve eigendom
van PEFC Council en zijn internationaal gedeponeerde handelsmerken. Daarom is elk gebruik
dat:
• inhoudt dat PEFC deelneemt
of ondersteuning biedt aan of
verantwoordelijk is voor een activiteit van een gecertificeerde
entiteit buiten het kader van
haar certificatie
• zou kunnen leiden tot een
verkeerde interpretatie van de
acties van de entiteit of de geloofwaardigheid van PEFC kan
aantasten,
verboden en behoudt PEFC zich
het recht voor om een einde te
stellen aan de overeenkomst inzake het gebruik van het logo.

Ook al is het gebruik van het PEFC-logo
niet verplicht, toch wordt het ten zeerste
aangeraden. Het is immers een krachtig
visueel communicatiemiddel naar de buitenwereld toe. Na een aanvraag te hebben
ingediend bij PEFC Belgium, mag elke
houder van een geldig controleketencertificaat het PEFC-merk gebruiken.
Er bestaan drie PEFC-claims
• «PEFC-gecertificeerd» en «PEFCgerecycleerd » voor een gebruik op
een product

GEBRUIK OP HET PRODUCT

• « Dit product komt uit duurzaam beheerde bossen, gerecycleerde en gecontroleerde bronnen. »
• « Ce produit est issu de forêts gérées
durablement, de sources recyclées et
contrôlées. »

PEFC-gerecycleerd

PEFC/XX-XX-XX

Dit
komt
Thisproduct
product is
fromuit
duurzaam beheerde bossustainably managed
sen, gerecycleerde en
forests,
recycled
and
gecontroleerde bronnen.
controlled sources

PEFC/XX-XX-XX

www.pefc.org

PEFC/XX-XX-XX

managed forests and
controlled sources
www.pefc.org

PEFC-gecertificeerd (op het product)
PEFC/XX-XX-XX
PEFC-gerecycleerd
PEFC Recycled
Dit product komt uit
This product en
is gecongerecycleerde
troleerde
bronnen.
from recycled
and
controlled sources

www.pefc.be
www.pefc.org

Promoting Sustainable
Forest Management.
For more info:
www.pefc.org

Enkel bedrijven met een geldige controleketen mogen het PEFC-logo op een product gebruiken (PEFC-gecertificeerd en
PEFC-gerecycleerd), dit wil zeggen:
• op de producten zelf (onverpakte producten), afzonderlijk verpakte producten, containers of andere gebruikte verPEFC/01-00-01
pakkingsmiddelen voor hetPromoting
transport
Sustainable
Forest Management
van producten
www.pefc.org
• op de documentatie die rechtstreeks
verband houdt met het PEFC-gecerti-

bedrijven en organisaties de mogelijkheid
om hun rol in de PEFC-certificatie te promoten zonder dat zij een bijzondere band
hebben met een gecertificeerd product.
Dit omvat:
• jaarverslagen, duurzaamheidsverslagen, brochures en andere geschreven
media
• informatiedragers, posters in winkels,
op beurzen,...
• reclame en folders
• websites
Certified
In dat geval PEFC
kan
onder het logo het volThis product
is
gende worden
toegevoegd:
from sustainably
managed forests and
controlled sources
• « Voor duurzaam
bosbeheer »
PEFC/XX-XX-XX

www.pefc.org

• « Dit product komt uit gerecycleerde
en gecontroleerde bronnen. »

• « Promouvoir la gestion durable de la
forêt »

• « Ce PEFC
produit
est issu de sources recyCertified
and Recycled
clées et contrôlées. »

• « Promoting sustainable Forest
Management
»
PEFC Certified

This product is from

www.pefc.be
www.pefc.org

PEFC-gerecycleerd (op het product)
PEFC/01-00-01
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PEFC-gecertificeerd:

managed forests and
controlled sources

PEFC-gecertificeerd
PEFC Certified

PEFC/XX-XX-XX

De houders van de licentie dragen
de volledige verantwoordelijkheid
voor de naleving van de gebruiksovereenkomst van het logo. Dit is
eveneens van toepassing als een
derde partij betrokken is bij het
gebruik van het logo (bv. grafici,
reclame in de media, enz.).

Het PEFC-logo kan worden gecombineerd
met claims.

• « This product is from sustainably ma• «Voor duurzaam beheer» voor een PEFC Certified
PEFC Certified
naged forests, recycled and controlled
gebruik buiten het product.
This product is
This product is
sources.»
from sustainably
from sustainably

Het gebruik van het PEFC-merk
zonder toestemming kan aanleiding geven tot vervolging.

Betrokkenheid van een derde partij bij het gebruik van het logo

ficeerde product (bv. catalogi, facturen,
reclame, brochures,...).

sustainably managed
•70% « This
product
is from recycled and
forests,
recycled and
controlled sources
controlled sources.»
www.pefc.org

Het logo op het product geeft aan dat het
product ten minste 70% « PEFC-gecertificeerd » materiaal bevat dat afkomstig is
van een PEFC-gecertificeerd bos en/of van
gerecycleerd materiaal en gecontroleerde
bronnen die worden beoordeeld door het
PEFC/XX-XX-XX
zorgvuldigheidssysteem
(zie pagina 5).
PEFC Certified

This product is
from sustainably
managed forests and
controlled sources

GEBRUIK BUITEN HET PRODUCT
www.pefc.org

Het gebruik buiten het product biedt aan

This product is
from sustainably
managed forests and
controlled sources

Elk gebruik van het PEFC-logo moet gewww.pefc.org
PEFC/XX-XX-XX
beuren in overeenstemming met het Belgian Forest Certification Scheme (BFCS)
VII - Gebruiksregels van het PEFC-logo
– Vereisten. Meer info in de Leidraad voor
het gebruik van
het PEFC-logo.
PEFC Certified
This product is

sustainably Forest Certification
Referentie: from
Belgian
managed forests and
controlled sources
Scheme (BFCS) VI, « Controleketen van
www.pefc.org
PEFC/XX-XX-XX
producten
van
hout of op basis van hout
- Vereisten » – Hoofdstukken 4.4.2; 5.5.,
Leidraad voor het gebruik van het logo.

PEFC/XX-XX-XX

DuurzaamSustainable
bosbeheer
Promoting
promoten
Forest
Management

PEFC/XX-XX-XX

www.pefc.org
www.pefc.be

Logo buiten het
product

PEFC logo
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Volgende stappen

Wat maakt PEFC uniek?

Verkrijgen van een controleketencertificaat
Bent u klaar om te worden gecertificeerd?
De PEFC-controleketencertificaten worden
uitgegeven door onafhankelijke certificatie-instellingen. Deze instellingen moeten
worden erkend door PEFC. PEFC reikt zelf
geen certificaten uit.
De certificatie-instelling voert een audit
uit in uw bedrijf. Tijdens de audit zal de
certificatie-instelling controleren of de
PEFC-controleketen correct is ingevoerd.
Als uw bedrijf beantwoordt aan de vereisten van de PEFC-controleketen, reikt de
certificatie-instelling een PEFC-controleketencertificaat uit. Zodra u dit certificaat
heeft ontvangen, kunt u aan PEFC Belgium vragen om het PEFC-logo te mogen
gebruiken.
Plan uw certificatie zorgvuldig door uw
audit voor te bereiden, wat een positieve
evaluatie zal opleveren.

Vier fasen voor het verkrijgen van
de controleketen
1. Intern communiceren
Leg aan uw personeel en collega’s uit
wat PEFC is, waarom u dit engagement
aangaat en dat u hun medewerking nodig
heeft. U of één van uw collega’s zal de
algemene verantwoordelijkheid dragen

voor de invoering en de instandhouding
van de controleketen in de onderneming.
2. Invoering van het systeem
Plan van tevoren en bepaal wat er moet
worden gedaan, door wie en wanneer.
Test uw systeem intern en doe de nodige aanpassingen alvorens een audit te
laten uitvoeren door een onafhankelijke
certificatie-instelling.
3. Maatregelen treffen met het oog op
de audit
Selecteer de certificatie-instelling van uw
keuze en plan de audit. De auditeur zal de
overeenstemming met de PEFC-controleketen beoordelen. Indien u voldoet aan de
voorwaarden, zult u kort na de audit uw
controleketencertificaat ontvangen.
4. Behoud van uw certificaat
Een PEFC-controleketencertificaat is geldig gedurende maximaal vijf jaar. Om na
te gaan of uw acties in overeenstemming
blijven met de vereisten van de controleketen, is een jaarlijkse opvolgingsaudit
nodig.
Laten we het even hebben over de kosten.
De kosten van de controleketencertificatie worden bepaald door de individuele
certificatie-instellingen. Gezien de concur-

MEER INFO?
Voor meer informatie of voor vragen omtrent de chain of custody certificatie,
gelieve contact op te nemen met PEFC Belgium op info@pefc.be

16

Waarom kiezen bedrijven voor de PEFC-certificatie?
rentiële aard van de certificatie kunnen de
prijzen variëren afhankelijk van het land
en de certificatie-instelling. De meeste
certificatie-instellingen bepalen hun kosten op basis van de tijd die nodig is om
de audit uit te voeren. De audittijd hangt
af van een aantal variabele parameters,
waaronder de grootte van het bedrijf en
de complexiteit van de controleketen. Een
audit duurt tussen een halve dag en twee
dagen.
Naast de kosten voor de certificatie-instelling moet jaarlijks aan PEFC Belgium een
bijdrage worden betaald die is gebaseerd
op de omzet van het bedrijf. Deze bijdrage
omvat onder meer het gebruiksrecht van
het PEFC-merk en van diverse communicatiemiddelen. Bij een groeps- of multisitecertificatie worden specifieke kortingen
toegepast.

Aangezien PEFC het wijdst verspreide
boscertificatiesysteem ter wereld is, blijft
dit de voorkeur wegdragen van kleine
(niet-industriële) privébossen die door
honderdduizenden familiale eigenaars
in volledige overeenstemming met de
duurzaamheidscriteria van PEFC worden
beheerd.
Vandaag zijn meer dan 10.000 bedrijven
erin geslaagd om hun PEFC controleketen
in te voeren, en bieden zij tienduizenden
PEFC-gecertificeerde producten aan.

Verdediging van de strengste normen,
zonder uitzondering
• eist sinds 2001 de naleving van alle
fundamentele verdragen van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) wat
betreft het bosbeheer, met nieuwe referenties inzake sociale kwesties
• is aangepast aan de specifieke noden
van gezinnen en eigenaarsverenigingen
van bossen, die duurzaam bijdragen
tot de landelijke ontwikkeling en de
bestaansmiddelen
• biedt welomlijnde procedures voor
groepscertificatie, wat toegang tot de
certificatie en de markten van producten uit lokaal gecontroleerde bossen
mogelijk maakt
• legt de hoogste boscertificatienormen
vast, waarbij de meeste regeringen uit
de hele wereld zich aansluiten, onder
meer:
»» het behoud of de verbetering van de
biodiversiteit
»» de bescherming van ecologisch belangrijke bosgebieden
»» het verbod op de herbestemming
van bossen en de uitsluiting van
certificatie voor uit herbestemming
voortkomende aanplantingen

»» het verbod op het gebruik van
de meeste chemische producten,
GGO’s en gevaarlijke pesticiden

werpen aan een openbare raadpleging
op nationaal en internationaal niveau,
en een evaluatie door een derde

»» de bescherming van de rechten en
het welzijn van de werknemers, en
de aanmoediging van lokale tewerkstelling - erkenning van de Verklaring van de Verenigde Naties inzake
de rechten van inheemse volkeren
en het Verdrag 169 van de IAO over
de rechten van inheemse en tribale
volkeren

• regelmatige herzieningen van de nationale certificatiesystemen

»» het respect van de eigendom en
de naleving van de territoriale en
gewoonterechten - bepalingen voor
het overleg met de lokale bevolking
en de deelnemende partijen
»» de naleving van de geldende
wetgeving

Intergouvernementele akkoorden en
internationaal erkende procedures
• baseert duurzaam bosbeheer op een
brede maatschappelijke consensus die
tot uiting komt in internationale en intergouvernementele procedures
• ondersteunt de invoering van regeringsakkoorden via een vrijwillig marktgeoriënteerd mechanisme
• volgt de ISO-cer tificatieaccreditatieregels

en

»» de bescherming van de basisrechten
van de werknemers
• omvat sociale, gezondheidsen veiligheidsvereisten in de
controleketencertificatie

Groot engagement van de betrokken
partijen
• strikte scheiding tussen de opstelling
van de normen, de certificatie en de accreditatie, om volledige onafhankelijkheid en onpartijdigheid te garanderen
• ontwikkeling los van alle nationale normen, toegankelijk voor alle geïnteresseerde partijen
• erkenning van het belang van de 9
hoofdgroepen van Agenda 21 (Commissie Duurzame Ontwikkeling) van
de Conferentie van de Verenigde Naties
inzake Milieu en Ontwikkeling, en van
de partijen die een rol spelen in of
betrokken zijn bij het bosbeheer
• verplichting om alle normen te onder-
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