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INTRODUCTIE
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Q&A Bernard Buntinx, PEFC



AGENDA

• Inleiding 

• Module 1 – PEFC ST 2002:2020 

Belangrijkste ontwikkelingen van de Chain of Custody-standaard

• Module 2 – PEFC ST 2001:2020

Belangrijkste ontwikkelingen van de standaard over het gebruik 

van de PEFC keurmerken



Presentatie van de nieuwe PEFC 

2020 standaarden

In 2020 werden drie PEFC-standaarden herzien.

PEFC ST 2001:2020, PEFC keurmerken

PEFC ST 2002:2020, Chain of Custody

PEFC ST 2003:2020, PEFC-vereisten voor certificatie-instellingen die 

audits van de Chain of Custody uitvoeren



Overgang naar de versies 2020 van de CoC &

TM-standaarden - Ondernemingen

• Overgang tot 14 augustus 2022        uiterste datum voor 

een audit over de versie 2013 van de norm 

• Ondernemingen hebben tot 14 augustus 2023 uiterste 

datum voor een eerste audit met de 2020 versie van de 

norm 

=> Uw certificatie-instelling zal u de datum meedelen van uw 

overgangsaudit, die in uw jaarlijkse audit zal worden 

geïntegreerd.



www.pefc.org

Module 1: 

Belangrijkste 

ontwikkelingen van 

de CoC standaard

PEFC ST 2002:2020



Belangrijkste ontwikkelingen 

ST 2002:2020
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• Controle van de leveranciersstatus: nieuwe online PEFC database
(www.pefc.org & www.pefc.be ) 

• Verduidelijking van de Chain of Custody methoden

• Nieuwe productverklaring '100% PEFC Origin'

• Aanscherping van het PEFC stelsel van zorgvuldigheidseisen Due

Diligence System (DDS)

• Vereenvoudiging van de voorschriften voor ondernemingen met 

meerdere vestigingen

Herziene en vereenvoudigde structuur van de inhoudsopgave 

http://www.pefc.org/
http://www.pefc.be/


Controle van de leveranciersstatus
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De status van een leverancier wordt voortaan 

gecontroleerd via de online PEFC database

Deze maakt de controle mogelijk van:

• Status

• Valid - Geldig

• Suspended - Opgeschort

• Expired - Vervallen

• Withdrawn -Ingetrokken

• Not PEFC recognized - Niet PEFC erkend
(http://www.pefc.org/find-certified/certified-certificates)

• Toepassingsgebied/producten

• Type certificering

• CoC-methode

http://www.pefc.org/find-certified/certified-certificates


Controle van de leveranciersstatus: 

nieuwe PEFC database
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Mogelijkheid om de resultaten te downloaden/ af te drukken

Volledigere opzoeking

Vanuit www.pefc.org of via de nationale PEFC website www.pefc.be

http://www.pefc.org/
http://www.pefc.be/


CoC-methoden 

• Drie CoC-methoden: fysieke scheiding, percentage, 

krediet.

• De percentage- en de kredietmethode worden voortaan als 

afzonderlijke CoC-methoden beschouwd



CoC-methoden
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• Fysieke scheiding: geen vermenging van PEFC 

gecertificeerd materiaal met materiaal van PEFC 

controlled sources 

• Percentagemethode: vermenging van PEFC 

gecertificeerd materiaal en materiaal van PEFC 

controlled sources in het product (de productgroep) 

• Kredietmethode: verplaatsing van kredieten van 

PEFC gecertificeerd materiaal van het product (de 

productgroep) naar het materiaal van PEFC 

controlled sources binnen dezelfde productgroep 

=> PEFC kredieten kunnen voortaan 24 maanden 

worden bewaard
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• De eis om PEFC productgroepen (loten) te definiëren, 

geldt voortaan voor alle methoden (inclusief fysieke 

scheiding)

Productgroepen



100% PEFC herkomst
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Nieuwe verklaring '100% PEFC herkomst' om producten te 

valoriseren die voor 100% uit PEFC gecertificeerd materiaal 

bestaan

 Deze verklaring mag alleen worden gebruikt door ondernemingen 

die de methode van fysieke scheiding gebruiken en voor 

producten uit een ononderbroken traceerbaarheidsketen met 

fysieke scheiding

 Ze mag niet worden verward met de verklaring '100% PEFC 

gecertificeerd', die mag worden gebruikt met de percentage- of 

kredietmethode.

 Voor deze producten zal een specifiek logo worden voorgesteld



PEFC DDS 
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• Mechanisme om gebruik van materialen van 

controversiële bronnen te vermijden

• Op het risico gebaseerde aanpak

• Geloofwaardigheid en transparantie bieden

Nieuw: aanscherping van de eisen, overeenkomstig de 

EUTR (Houtverordening van de Europese Unie) 



Vereenvoudigde toepassing
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Vereenvoudigde eisen voor materialen, met een PEFC 

verklaring (x% PEFC gecertificeerd, PEFC controlled sources, 

100% PEFC herkomst), geleverd door een leverancier met 

een PEFC CoC certificaat:

1. Op verzoek moet de organisatie relevante informatie 

verstrekken overeenkomstig ’Stap 1 van het DDS: Toegang 

tot informatie (Bijlage 1, bepaling 2)

2. De risicobeoordeling is niet nodig. De materialen worden 

geacht een 'verwaarloosbaar risico' in te houden 

(Bijlage 1, bepaling 3.1)



Aanpassing van de definitie van 

controversiële bronnen – nieuwe elementen
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Elementen met betrekking tot controversiële 

bronnen: 

a) Wettelijkheid van het bosbeheer

b) Levering van producten op de lange termijn (FAO) 

c) Biodiversiteit

d) Ecologisch belangrijk bosgebied

e) Bosomvormingen

f) Fundamentele beginselen en rechten op het werk

g) Rechten van inheemse volken

h) Oorlogshout/ conflicthout

i) GMO's



Tabel 2 - b) Levering van producten op 

de lange termijn
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"b) Activiteiten waarbij de mogelijkheid van bossen om een scala 

aan hout en niet-houtige producten en diensten op een duurzame 

basis te produceren, niet wordt behouden of waarbij de 

oogstniveaus hoger zijn dan op de lange termijn kan worden 

volgehouden."

Indicator:

i. "Volgens publiekelijk beschikbare gegevens, zoals de FAO Forest 

Resource Assessments, overstijgt de jaarlijkse hoeveelheid geoogst 

industrieel rondhout de jaarlijkse bijgroei in het land/de regio van 

herkomst."



Tabel 2 - c) Biodiversiteit en d) 

Ecologisch belangrijke bosgebieden
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"c) Activiteiten waarbij het bosbeheer niet bijdraagt aan de bescherming, de

instandhouding of de verbetering van de biodiversiteit op het niveau van het

landschap, het ecosysteem, de soorten of de genetica"

"d) Activiteiten waarbij ecologisch belangrijke bosgebieden niet worden 

geïdentificeerd, beschermd, in stand gehouden of met rust gelaten."

Indicator: 

"De Environment Performance Index (EPI) voor 'Biodiversiteit en habitat' 

van het land is lager dan 50. Wanneer er geen EPI-index bestaat voor een 

bepaald land, kunnen andere indicatoren worden gebruikt, zoals wetgeving 

met betrekking tot de elementen c en d van controversiële bronnen, 

gecombineerd met bewijs van betrouwbare wetshandhaving (TI CPI-score > 

50, of WJI Rule of Law-score > 0,5). De EPI wordt gezamenlijk door de 

Yale-universiteit en Columbia-universiteit ontwikkeld in samenwerking 

met het Wereld Economisch Forum. https://epi.envirocenter.yale.edu/about-

epi



Tabel 2 – e) Bosomvorming
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"e) Activiteiten waarbij bosomvormingen plaatsvinden in niet-

gerechtvaardigde omstandigheden, (...)"   

Indicatoren: 

i) "Van het land/ de regio is bekend dat er volgens publiek 

beschikbare gegevens of informatie, bijvoorbeeld afkomstig van de 

FAO, een nettoverlies van meer dan 1% aan bosoppervlakte is 

geweest over de afgelopen tien jaar.

ii) "In het land/de regio is de netto-oppervlakte van de bosgebieden

die tot bosplantages werden omgevormd, groter dan de groei van 

de bosoppervlakte in het land/de regio, volgens publiek beschikbare 

gegevens of informatie, bijvoorbeeld afkomstig van de FAO."



Tabel 2 – f) Fundamentele beginselen 

en rechten op het werk
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"f) Activiteiten waarbij niet in de geest van de ILO-verklaring 

inzake fundamentele beginselen en rechten op het werk (1998) 

wordt gehandeld"

Indicator: 

i. "Betrouwbare studies die aantonen dat de ILO-verklaring 

inzake fundamentele beginselen en rechten op het werk 

(1998) niet wordt gerespecteerd in het land."



Tabel 2 - g) Inheemse volken
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"g) Activiteiten waarbij niet in de geest van de Verklaring van de 

Verenigde Naties over de rechten van inheemse volken (2007) 

wordt gehandeld"

Indicator: 

i. "Betrouwbare studies die aantonen dat er in het land niet 

wordt gehandeld naar de geest van de Verklaring over de 

rechten van inheemse volken (2007)."



Ondernemingen met meerdere vestigingen

Nieuwe voorschriften voor interne audits
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Interne audit vόόr de audit door de certificatie-

instelling:

• Audit van alle vestigingen en van het hoofdkantoor, 

ter plaatse of op afstand, waar mogelijk.

• Audit van elke nieuwe vestiging (overeenkomstig de 

vorige eis, ter plaatse of op afstand) 



Ondernemingen met meerdere vestigingen

Productgroepen
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• Meerdere vestigingen kunnen samen één PEFC 

productgroep hebben 

• PEFC kredieten van eenzelfde productgroep 

kunnen dus door de diverse vestigingen worden 

gebruikt. 



www.pefc.org

Module 2:

Belangrijkste 

ontwikkelingen 

van de standaard 

over het gebruik 

van de PEFC 

keurmerken

PEFC ST 2001:2020



Eigenaarschap van de PEFC 

keurmerken

• De PEFC Council is eigenaar van 2 keurmerken:

• De initialen

• Het logo met initialen

• Deze keurmerken zijn wereldwijd gedeponeerd

• Ze moeten worden gebruikt zonder R- of TM-symbool 

• Organisaties moeten een geldige licentie hebben om 

ze te gebruiken. 



• Nieuwe label generator

Nieuwe PEFC label generator



www.pefc.be

Vormgevingseisen



Gebruik van de PEFC keurmerken -

Vormgevingseisen
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1. PEFC logo

2. PEFC licentienummer

• Identificeert de 

gebruiker van de 

keurmerken.

3. Naam van het keurmerk

4. Tekst van het label

5. Website

Het keurmerk mag niet 

worden gebruikt met het 

R- of TM-symbool. 

1

2

3

4

5

ELEMENTE

N
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Gebruik van de PEFC keurmerken -

Vormgevingseisen

KLEUREN



De verhoudingen van het PEFC label mogen niet worden gewijzigd. 
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Gebruik van de PEFC keurmerken -

Vormgevingseisen

Liggend Staand

LAY-OUT, VERHOUDINGEN & MINIMUMGROOTTE



Vrije ruimte (= hoogte van de letter 'P') om te waarborgen dat het label 

overzichtelijk en makkelijk herkenbaar blijft. 
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Gebruik van de PEFC keurmerken -

Vormgevingseisen

PLAATSING



www.pefc.be

Technische eisen



Technische eisen voor het on-product 

gebruik van de PEFC keurmerken
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ON-PRODUCT GEBRUIK - 2 LABELS



Technische eisen voor het on-product 

gebruik van de PEFC keurmerken
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ON-PRODUCT

Label 'PEFC gecertificeerd' - eisen

• Gecertificeerd materiaal: minimaal 70% 

• Maximaal 99,9% gerecycled materiaal 



Technische eisen voor het on-product 

gebruik van de PEFC keurmerken
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ON-PRODUCT

Label 'PEFC gecertificeerd' - alternatieve teksten

• Indien geen gerecyclede materialen

• Indien volledig gemaakt van materialen uit PEFC gecertificeerde bossen 

(verklaring '100% PEFC herkomst') 



Technische eisen voor het on-product 

gebruik van de PEFC keurmerken
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ON-PRODUCT

Label 'PEFC gerecycled’ - eisen

• Materialen 100% afkomstig van gerecyclede bronnen (en 

conform de PEFC definitie van gerecyclede bronnen)



Technische eisen voor het on-product 

gebruik van de PEFC keurmerken
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ON-PRODUCT

• Er moet duidelijk worden vermeld naar welk product het label verwijst. 

• In de tekst van het label kan [dit product] worden vervangen door de benaming 

van het gecertificeerde product of het gecertificeerde materiaal in het product. 



Technische eisen voor het off-product 

gebruik van de PEFC keurmerken
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OFF-PRODUCT

• Gebruik op niet-commerciële producten toegestaan

indien: 

 Duidelijkheid in het gebruik 

 Labeltekst inbegrepen 

• Dezelfde eisen voor de initialen 



Als er bij on-product gebruik van het label 'PEFC gecertificeerd' geen 

tekst is, mag de naam van het product worden vermeld op het etiket. 
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Facultatief gebruik voor het label 

'PEFC gecertificeerd'

NIEUWE FACULTATIEVE ELEMENTEN



Als het algemene ontwerp het gebruik van gewone ontwerpen niet 

mogelijk maakt, mogen facultatieve nieuwe ontwerpen worden gebruikt. 

Voorafgaande toestemming van de erkende PEFC instantie (NGB PEFC 

France): 
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Gebruik van de PEFC keurmerken -

Vormgevingsopties

ONTWERPOPTIES



www.pefc.org

Niet-standaard 

gebruik van 

PEFC 

keurmerken

www.pefc.be
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Andere kleur of andere wijzigingen 

• Andere kleuren, vorm enzovoort: voor elke 

afwijking van de voorschriften is de 

voorafgaande schriftelijke toestemming van 

PEFC International vereist.
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Andere kleur

• Schriftelijke toestemming van PEFC 

International vereist.



www.pefc.org

Dank u voor uw 

aandacht

Bernard Buntinx

National account manager

PEFC België

Tel.: +32 497 16 13 15

bernard.buntinx@pefc.be

mailto:bernard.buntinx@pefc.be

